
 

                           

 

Șirul Gheorghe Dima nr. 4, 500123 Brașov                      www.isjbrasov.ro  

Tel: +40-268-415104                         info@isjbrasov.ro 

Fax: +40-268-475667 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI   
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Nr. ISJ Braşov: 11623/04.11.2022 

 

 

                Avizat,                                                                                         Aprobat,  

 Inspector proiecte educaționale,                                                    Inspector Şcolar General, 

        Prof. Silviana Cioceanu                                                          Prof. Ovidiu Florin Tripșa 

      

  

 

  

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

CONCURS “POVESTEA MEA ERASMUS” 

Coordonator: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov 

Parteneri: Casa Corpului Didactic Braşov 

      Inspectoratul Școlar Județean Alba 

     Inspectoratul Școlar Județean Brăila 

     Inspectoratul Școlar Județean Buzău 

     Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

     Inspectoratul Școlar Județean Covasna 

     Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

     Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 

     Inspectoratul Școlar Județean Harghita 

     Inspectoratul Școlar Județean Ilfov 

     Inspectoratul Școlar Județean Prahova 

     Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 

      

 

 

Scopul: Promovarea la nivel naţional a proiectelor educaţionale finanţate prin programul Erasmus+, 

din judeţele partenere, prin diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţelor cadrelor 

didactice şi elevilor, în cadrul mobilităţilor Erasmus+. 

 

Descrierea grupului ţintă: Cadre didactice şi elevi din unităţi şcolare beneficiare de proiecte 

Erasmus, care au posibilitatea să transmită ceea ce a reprezentat pentru dezvoltarea lor personală şi 

profesională implicarea într-un proiect european. 

 

Criterii de eligibilitate: 

Vor fi evaluate toate articolele transmise, care: 

- Au ca subiect experienţa autorului în cadrul unei mobilităţi Erasmus+ (fiecare beneficiar 

poate transmite câte un articol pentru fiecare proiect Erasmus+ în care a participat); 

- Au autor unic; 

- Respectă condiţiile de înscriere şi redactare precizate în prezentul Regulament; 
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- Respectă termenul limită de transmitere precizat în prezentul Regulament; 

 

Condiţii de înscriere şi redactare: 

Articolele: 

- vor fi tehnoredactate în limba română, cu diacritice, cu caractere TNR, 12 pct., spaţiere la 1 

rând; 

- vor avea maxim 2 pagini, în care va fi inclusă şi o fotografie reprezentativă; 

- vor conţine numele si prenumele autorului, unitatea şcolară, titlul proiectului, calitatea autorului 

(cadru didactic sau elev), precizate sub titlul articolului; 

- vor menţiona sursele de documentare şi informare, dacă este cazul; 

- vor fi transmise, atașat la formularul de înscriere, ca fișer Word având denumirea                          

“Judeţ_Calitatea (profesor sau elev)_Nume prenume” 

 

Articolele care nu vor respecta condiţiile enunţate mai sus nu vor participa la evaluare. 

Formularul de înscriere va fi completat electronic, în formularul google creat special în acest scop, 

până la termenul stabilit de regulament, la link-ul: 

- pentru cadre didactice:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew8PMBYt7tK7GLRZwqSoBzxN_mXxxYyBbUDu

EnXlBQoxA2Dw/viewform?usp=sf_link 

 

- pentru elevi: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX4l3B3IBNtMkycaIFiMNqqwqiJ9W1BE4dDHfSt

Dqe_VBC2w/viewform?usp=sf_link 

 

Evaluare: Comisiile de jurizare, numite prin decizie de inspectorul şcolar general al fiecărui ISJ 

partener, vor desemna cele mai reprezentative articole ale beneficiarilor din judeţul respectiv, pe 

categorii de proiecte şi beneficiari. 

Vor fi acordate: premii și menţiuni – pentru fiecare secţiune/judeţ 

Criterii de evaluare: 

- Încadrarea în temă 

- Relevanţa conţinutului faţă de temă 

- Claritatea expunerii 

- Cursivitatea ideilor 

- Originalitatea mesajului 

- Reprezentativitatea şi claritatea imaginii 

- Evidențierea proiectului 

- Respectarea condițiilor de tehnoredactare prevăzute în regulament 

Toate articolele transmise în termen şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de regulament vor fi 

publicate electronic, gratuit, cu ISBN, indiferent dacă vor fi sau nu premiate. 

 

Calendar: 

- Ianuarie - februarie 2023 – Informarea cadrelor didactice şi a elevilor, care au beneficiat de 

mobilităţi în cadrul proiectelor educaţionale finanţate prin programul Erasmus+, despre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew8PMBYt7tK7GLRZwqSoBzxN_mXxxYyBbUDuEnXlBQoxA2Dw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew8PMBYt7tK7GLRZwqSoBzxN_mXxxYyBbUDuEnXlBQoxA2Dw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX4l3B3IBNtMkycaIFiMNqqwqiJ9W1BE4dDHfStDqe_VBC2w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX4l3B3IBNtMkycaIFiMNqqwqiJ9W1BE4dDHfStDqe_VBC2w/viewform?usp=sf_link
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oportunitatea de a-şi împărtăşi experienţa, prin redactarea unor articole despre “Povestea 

mea Erasmus” 

- 31 mai 2023 – Termen limită de transmitere a articolelor, conform prevederilor din 

regulament 

- Iunie 2023 – Evaluarea articolelor de către comisiile județene  

- Iulie – septembrie 2023 – Realizarea publicaţiei electronice “Povestea mea Erasmus” 

- Octombrie 2023 - Organizarea unui eveniment pentru acordarea de diplome de participare şi 

premierea celor mai reprezentative articole, în fiecare judeţ partener 

- Octombrie – decembrie 2023 - Distribuirea publicaţiei, autorilor şi şcolilor din judeţele 

partenere 

 

Notă: 

În cadrul proiectului, pot trimite articole și cadre didactice din alte județe decât cele partenere. 

Aceste articole nu vor participa la evaluare și nu vor fi premiate dar, dacă sunt transmise în termen 

şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de regulament, vor fi publicate electronic, gratuit, cu ISBN 
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FIŞĂ DE EVALUARE 

 

POVESTEA MEA ERASMUS 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Criteriul Punctaj maxim Punctaj acordat 

1. Încadrarea în temă 10  

2. Relevanţa conţinutului faţă de temă 20  

3. Claritatea expunerii 10  

4. Cursivitatea ideilor 20  

5. Originalitatea mesajului 10  

6. Reprezentativitatea și claritatea imaginii 10  

7. Evidențierea proiectului 10  

8. Respectă regulile de tehnoredactare 

stabilite prin regulament 

10  

 

 

 

 

Preşedinte comisie de evaluare,    Membri comisie de evaluare, 


