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Inspectorului scolar pentru proiecte educationale

A Prin prezenta va inforrnam ca Ministerul Educatiei Nationale, prin Directia Generala
Invatamant Preuniversitar, continua si In anul scolar 2016-2017 competitia pentru obtinerea
certificatului ,,$coala Europeand".

Aflata la cea de a XIV -a editie, aceasta initiativa a Ministerului Educatiei Nationale se
bucura de recunoastere din partea institutiilor europene. Editia din 2014 s-a desfasurat sub Inaltul
Patronaj al Presedintelui Parlamentului European, iar In 2016, In cadrul celei de-a VII-a editii a
Premiilor de Excelenta IER pentru promovarea spiritului si valorilor europene, Institutul European
din Romania a premiat Directia Generala Invatamdnt Preuniversitar din cadrul Ministerului
Educatiei Nationale, ca promotor si coordonator al acestei competitii ~i pe cele 7 unitati de
invatamant preuniversitar care au obtinut in 2016, pentru a 5-a oara, certificatul "Scoala
Europeans".

Editia din 2017 are 0 incarcatura simbolica aparte. Anul 2017 marcheaza implinirea a 30
de ani de la lansarea programelor europene din domeniul educatiei si forrnarii profesionale, 20 de
ani de cand unitatile de invatamdnt din Romania participa la aceste programe europene, 10 ani (1
ianuarie 2007) de cand Romania a aderat la Uniunea Europeana si 60 de ani (25 martie 1957) de la
semnarea Tratatului de la Roma prin care a fost instituita Comunitatea Economica Europeana
(EEC).

La cele 13 editii ale competitiei (2004-2016) au participat 1672 de unitati de Invalamant
din toate judetele tarii si 651 dintre acestea au primit certificatul si trofeul ,,$coala Europeana",

Competitia se adreseaza tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar care au fost si sunt
implicate in programele europene din domeniul educatiei si formarii profesionale. Odata obtinut,
certificatul ,,$coala Europeana" este valabil pentru 0 perioada de trei ani, dupa care scoala
trebuie sa candideze din nou pentru a reconfirma titlul obtinut.

Competitia consta In evaluarea calitatii si coerentei managementului scolii, reflectat In
documentele manageriale, pre cum si a impactului pe care activitatile derulate in cadrul proiectelor
europene l-au avut asupra culturii organizationale si a ethosului scolii.

Etapele competitiei:
27 martie 2017 (data postei): termenul limita pentru trimiterea candidaturilor
3- 7 aprilie 2017: evaluarea candidaturilor
Mai -iunie 2017: acordarea certificatelor, in cadru festiv.
Dosarul de candidatura va contine: formularul de candidature si avizul J.SJIJ.SMB. de

participare la Competitia Nationala ,,$coala Europeana, disponibile pe site-ul M.E.N., un
portofoliu ilustrativ, copii ale Proiectului de dezvoltare institutionala si Planurilor manageriale
anuale 2014-2015, 2015-2016 ~i 2016-2017.

Candidaturile vor fi trimise prin posta, la adresa: Inspectoratul Scolar al Judetului Buzan, str.
Alexandru Marghiloman, nr. 30, cod postal 120031, cu rnentiunea "Pentru Competitia Nationala



Scoala Europeana, editia 2017". Datele privind expeditorul trebuie sa contina denumirea cornpleta a
unitatii scolare.

Inspectorii scolari pentru proiecte educationale vor acorda consultanta scolilor la
intocmirea dosarelor de candidatura.

Ne bazam, in continuare, pe sprijinul dumneavoastra si va rugam sa luati toate masurile
necesare pentru a asigura transmiterea acestor informatii in deplina transparenta catre toate
unitatile de invatamant preuniversitar.

Director General
Alin-Catalin PAU seu

Inspector General
Marinica STOIAN

Director
Mihaela Tania IlUMIA

~q


	NtrBB28.PDF

