Proiecte C.A.E.N./C.A.E.R. – 2019

Proiectele propuse pentru a face parte din C.A.E.N., se vor depune la
secretariatul IȘJ Sălaj, până la data de 31.10.2018 , cele regionale (C.A.E.R.), până la
data de 9 .11.2018, iar cele județene (CAEJ) până în 20. 11.2018
Formularul de aplicație și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru CAEN
2019 sunt aceleași cu cele din 2018. Pentru constituirea calendarelor vor fi parcurși următorii
pași:
1. Se va constitui o comisie județeană de evaluare a proiectelor educative. Această
comisie va avea următoarele atribuții:






validarea rapoartelor edițiilor 2018 ale proiectele educative cuprinse în CAEN 2018
(inclusiv prin contactarea participanților);
preselecția propunerilor de proiecte pentru 2019, din punct de vedere al criteriilor
eliminatorii. Se va ține cont în special de condiția referitoare la numărul de județe
participante la ediția anterioară;
evaluarea proiectelor regionale propuse a face parte din calendarul competițiilor
regionale 2019;
întocmirea listei cu proiectele regionale propuse și transmiterea către Ministerul
Educației Naționale.

1. Proiectele transmise de inspectoratele școlare la Palatul Copiilor Sf. Gheorghe vor fi
evaluate de comisia națională, iar în urma evaluării, se vor întocmi CAEN 2019
finanțate de MEN și CAEN nefinanțate de MEN.
La preselecția realizată la nivel județean vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:









proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a
activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
proiectele cu taxă;
proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total
de participanți.

!Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului
de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative,
școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012, art.12, 13, 14 și
precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
 Proiectele naţionale și cele regionale (după structura postată pe website-ul
https://www.isjsalaj.ro/ la sectiunea activități extrașcolare) ce vor fi cuprinse în
Calendarul Activităţilor Educative Naţionale (CAEN) – 2019 și Calendarul
Activităților Educative Regionale (CAER – 2019) ale Ministerului Educaţiei
Naționale, se depun la Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj
 Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în
calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobat prin OMECTS nr.
3035/2012.
 Atât formularul de aplicaţie, cât şi Fişa de evaluare conţin o serie de precizări,
necesar a fi citite înainte de completarea Formularului.
 În conformitate cu prevederile OMECS 5002/2014, în unitățile de învățământ de
stat este interzisă organizarea și desfășurarea de competiții și concursuri școlare cu
taxă sau pentru care se solicită din partea părinților/elevilor orice fel de contribuție
financiară. Formularul de aplicaţie va fi însoţit de declaraţia directorului că nu se
percep taxe de participare.
 Formularul de aplicaţie trebuie semnat de coordonatorul proiectului, directorul
instituţiei şi vizat de inspectorul educativ.
 Regulamentul concursului (unde este cazul) trebuie semnat de coordonatorul
proiectului și directorul instituției și aprobat de inspectorul școlar general.
 Raportul ediției anterioare trebuie semnat de coordonatorul proiectului, directorul
instituției și avizat de inspectorul educativ. Raportul trebuie să conțină minimum de
informații prevăzute în Fișa de evaluare atașată.
DOSARUL DE CANDIDATURĂ PENTRU CAEN SI CAER VA CUPRINDE:
Formularul de aplicație (obligatoriu) + Diagrama Gantt (1 pagină);, max 9 pag
Regulament de organizare –dacă este cazul
Raportul ediției precedente (obligatoriu)
Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare
(obligatoriu); - anexa 4 angajament
Propunerea de proiect se înregistrează la unitatea școlară aplicantă și va fi semnată de
directorul unității și de coordonatorul proiectului.
Foaia de gardă a dosarului va cuprinde:
Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Toamna muzicală” =dacă este un
concurs național sau Concurs interjudețean de folclor „Toamna muzicală” = dacă este un
concurs interjudețean, anvergura proiectului (național, interjudețean).
Inspector școlar pentru activități extrașcolare,
Prof. dr. Rus Mădălina -Ioana

