Criterii evaluare clasele I-VIII
Campania Europa, casa noastră oferă cadrelor didactice din ciclul primar și gimnazial posibilitatea de
a se implica în două tipuri diferite de activități:
1. Realizarea a minimum două activități pe teme europene
Cadrele didactice pot derula minim două activități pe teme europene (concurs, dezbateri, seminarii,
prelegeri, proiecte comunitare,etc).





UE: Istorie, Tradiții, Diversitate Culturală și Valori;
Cetățenia europeană – drepturi și implicare activă în societate;
Fii voluntar în Europa;
Politicile europene (politica agricolă, de mediu)

Criterii de evaluare ale activităților:
Impactul acțiunii: 5 puncte
a.număr estimat de elevi implicați în acțiuni: 1.5 puncte




30 – 60 - 0.50 puncte
60-120 – 1 punct
Peste 150 – 1.5 puncte

b.număr de activități desfășurate: 2 puncte




2 activitati – 0.50
3-4 activitati – 1 punct
Peste 5 activitati – 2 puncte

c. Implicarea invitatilor speciali și invitarea presei (persoane importante din comunitate, judet, care sau remarcat cu realizari pentru comunitate sau sunt recunoscuti pentru performanta si profesionalism
in domeniul lor de activitate si pot constitui modele pentru elevi, participarea jurnaliștilor sau apariția
de materiale în presă): 1.5 puncte
Originalitate: 5 puncte
Abordarea, modul de prezentare a activităților, gradul de implicare al elevilor (de ex. au fost acțiuni
interactive sau simple prelegeri).
Important: cei care nu au facut minimum 2 actiuni vor primi punctaj 0

2. Înființare și derulare activități în Club Europa, casa noastră
Cadrele didactice pot înființa Clubul Europa, casa noastră în școala lor. În cadrul clubului vor
organiza activități pe teme europene (minimum 8 activități pe tot parcursul anului școlar), le vor
oferi elevilor informații despre Uniunea Europeană și acces la materiale informative, vor promova
campania Europa, casa noastră și în rândul altor școli din localitate, vor promova campania și
activitățile derulate de ei în presa locală, vor aduce invitați speciali care să le vorbească elevilor etc.
Profesorii coordonatori ai Clubului Europa, casa noastră vor fi numiți „Ambasadori Europa, casa
noastră” și vor primi diplomă de excelență din partea campaniei. Se pot implica în realizarea
Clubului Europa, casa noastră mai multe cadre didactice din aceeași școală, dar trebuie să
existe un singur profesor coordonator. Profesorul coordonator al Clubului va realiza un raport de
activitate după modelul existent pe website.
Începând cu acest an, coordonatorii Clubului “Europa, casa noastră” vor trebui să acționeze ca
multiplicatori ai informației europene, să promoveze campania în județul lor și să îi încurajeze
pe cei care nu sunt înscriși în campanie, să se înscrie.
Impactul acțiunii: 5 puncte
1.număr estimate de elevi implicați în acțiuni: 1 puncte




30 – 60 - 0.50 puncte
60-120 – 1 punct
Peste 150 – 1.5 puncte

2.număr de activități desfășurate: 2 puncte




8 activitati – 0.50
9-10 activitati – 1 punct
Peste 10 activitati – 2 puncte

3. Implicarea invitatilor speciali: 1 puncte
Originalitate: 4 puncte
Promovarea campaniei în presă și în rândul altor școli: 2 puncte
Înscrierea în campanie a minimum 3 școli și minimum un material în presă: 1 punct
Înscrierea în campanie a 4-5 școli și două apariții în presă: 1.5 puncte
Peste 6 școli înscrise și 3 apariții în presă: 2 puncte
Atenție școlile pe care le încurajează coordonatorii să se înscrie în campanie trebuie să fie școli
care nu sunt încă înregistrate pe portal pentru a primi punctajul.
Important: cei care nu au facut minimum 8 actiuni vor primi punctaj 0
Cei care nu respectă termenul limită pentru trimiterea rapoartelor vor fi descalificați!

