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CRITERII DE EVALUARE A PROIECTULUI/ACTIVITĂłILOR ÎN CADRUL COMPETIłIEI
NAłIONALE
”SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
ACTIVITATE/PROIECT PENTRU O SINGURĂ ZI
1 - 5 APRILIE 2013
CompetiŃia îşi propune să selecteze şi să promoveze pe site-ul Inspectoratului Şcolar al JudeŃului
GalaŃi cele mai interesante 10 activităŃi care s-au desfăşurat în săptămâna programului „Să ştii mai multe,
să fii mai bun!”, câte una din fiecare domeniu stipulat în ANEXA la ordinul MECTS nr.
5635/31.08.2012 privind structura anului şcolar 2012-2013.
A) Criterii formale: ………………………………………………………………………………….max.20 p
♦ fişă de proiect……………………………………………………………………………………max.5 p
♦ raport final…………………………………………...…………………………………………..max.5 p
♦ produse………………………………………………………………………………………......max.5 p
♦ mediatizare………………………………………………………………………………………max.5 p
B) Criterii care vizează calitatea proiectului / activităŃilor în cadrul proiectului…..……………max.70 p
1. RelevanŃă..........................................................................................................................................max.15 p
♦ FaŃă de ideea centrală a programului „ Să ştii mai multe, să fii mai bun ”.................................max.2 p
♦ Din perspectiva concordanŃei dintre grupul Ńintă – obiective – acŃiuni- rezultate- evaluare…...max.5 p
♦ FaŃă de analiza de nevoi/ context/ justificare ……………….................................. .. ..……….max.5 p
♦ Elemente de originalitate / creativitate………………………………………………..………..max.3 p
2. Structura şi managementul proiectului .........................................................................................max.55 p
♦ Temă......................................................................................................................... ………….........max.5 p
♦ ConŃinut................................................................................................................... ………………..max.5 p
♦ ModalităŃi de realizare.................................................................................. ………………………..max.5 p
♦ Metode/ModalităŃi de evaluare.................................................................................. …………….....max.5 p
♦ Lucrul în echipă/ comunicare ……………….………………………………………………………max.5 p
♦ Promovarea valorilor/ obiceiurilor/ tradiŃiilor naŃionale/europene...................................... ………..max.5 p
♦ Caracter interdisciplinar sau multidisciplinar.....................................................................................max.5 p
♦ Implicarea părinŃilor/ terŃe părŃi în stabilirea acŃiunilor derulate....................................... ………...max.10p

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN GALAłI
Str. Portului Nr.55 B  0372362000; 0372362001  0236319396
E-mail: info@isj.gl.edu.ro; Adresă site: www.isj.gl.edu.ro

3. Utilitate/Impactul asupra comunităŃii ...........................................................................................max.10 p
-

ActivităŃi care vizează dezvoltarea comunităŃii/şcolii .................................................. ……………max.5 p

-

ActivităŃi care vizează rezolvarea unor probleme ale comunităŃii/şcolii........................ ………...…max.5 p

C. Criterii cantitative ale proiectului / activităŃilor în cadrul proiectului …………………...…...max.10 p
NUMĂR

ActivităŃi ParticipanŃi

max.

Parteneri
ApariŃii în massTipuri
Tipuri
(parteneriate
media
de
de
PărinŃi Voluntari Comunitate /protocoale locală naŃională popularizare produse
de
colaborare)
max.
max.
max.
max.
max. max.
max.
max.

1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

2p

TOTAL………………………………………………………………………………………………...100 p

Dosarele vor fi depuse şi înregistrate la secretariatul Inspectoratului Şcolar JudeŃean GalaŃi
Dosarele activităŃilor transmise de unităŃile de învăŃământ inspectoratelor şcolare în vederea participării la
etapa naŃională a competiŃiei din cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” sunt evaluate de
comisiile desemnate de inspectoratele şcolare până la data de 17 aprilie 2013.

Preşedintele comisiei de evaluare

Inspector şcolar general adjunct
Prof. Diamanta LuminiŃa Bulai

Inspector educaŃie permanentă
Prof. Ana Secrieru

