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NOTA NR.1;/ din O~.JO.~d4.8 

CATRE TOATE UNITA'flLE DE lNvA'fAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 

in anul §Colar 2018- 2019, Pro Educatie Consulting Publishing SRL, cu sprijinul Ministerului 
Educatiei Nationale, continua proiectul national de educatie rutiera intitulat ,,Caravana istetilor - ~tiu, ma 
informez, deci sunt eel mai bun!" 
Proiectul este destinat pre§colarilor §i elevilor din ciclul primar. La nivelul fiecarui judet, sunt invitate sa se 
lnscrie ciite IO gradinite §i ciite 20 de §Coli, pe site-ul www.educatiepro.ro. Fiecare unitate §Colara se poate 
lnscrie iu proiect cu minim 5 cadre didactice, fiecare cadru didactic coordonand cate un grup de minimum 10 
elevi. Aceste unitati §Colare se vor inscrie pe site-ul www.educatiepro.ro la rubrica Contact. Dupa confirmarea 

de inscriere primita din partea Pro Educatie Consulting Publishing, unitatilor de invatamiint Ii se vor transmite 
temele §i Ii se vor oferi suportul pentru implementarea proiectului, pentru a parcurge temele lunare integral. 

Unitatile de invatamiint participante vor crea un colt educational ,,Caravana Istetilor - BUBU - eel mai 
bun prieten!" care sa contina lucrarile realizate de elevi, pe parcursul anului §Colar, in cadrul proiectului. 

in cadrul proiectului se va organiza §i un concurs intre unitatile de inva\amant participante centrat pe temele 
lunare propuse . Unitatile de invatamiint participante vpr realiza fotografii/filme din timpul desra§urarii 

activitatilor conform temei lunare, iar materialele vor fi trimise catre redac\ie, pentru a fi evaluate de catre 
rt • comisia de jurizare. 
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Comisia compusa din reprezentantii partenerilor in proiect va desemna cate un cii§tigator la categoria 

,,Gradinita'' §i unul la categoria .. ~coala", dupa urmatoarele criterii de evaluare: 

,/ Relevanta lucrarii 

,/ Originalitate 

,/ Creativitate/design 

,/ Utilizarea, in procent maxim, a materialelor reciclabile 

,/ Corectitudinea mesajului transmis. 

Fotografiile §i clipurile realizate de catre participan\i, cii§tigatorii §i premiile oferite var fi racute publice pe 

site-ul dedicat proiectului www.educatiepro.ro. 
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