REGULAMENT de AVIZARE a REVISTELOR ŞCOLARE
Argument
Revistele şcolare trebuie să vină în sprijinul formării
form
elevilor şi a cadrelor didactice, cunoaşterii
şterii de către
c
aceştia a
preocupărilor colegilor din celelalte şcoli, a găsirii
gă
metodelor şi mijloacelor de dialog şi comunicare, a
limbajului comun, a punţilor de legătură,
ă ă, a cunoaşterii
c
tradiţiilor naţionale şii a valorilor europene, precum şi a altor
preocupări commune elevilor şii cadrelor didactice.
PrincipaleleOBIECTIVEde avizare a revistelor
şcolare sunt:
- cunoaşterea şii popularizarea la nivel judeţean
jude
a
revistelor concepute şi conduse de către
ătre elevi;
- formarea şi dezvoltarea competenţelor
ţelor de
comunicare în domeniul publicisticii şcolare;
- cultivarea
ultivarea respectului pentru cuvântul scris, pentru exprimarea corect
corectăă şi expresivă
expresiv în
limba română;
- sporirea
porirea nivrlului de însuş
însuşire a tehnicilor clasice şi modern de redactare, tehnoredactare,
documentare, investigare, multiplicare, difuzare a unei publica
publicaţii şcolare;
- educarea elevilor în spiritual respectului pentru adev
adevăr,
r, pentru reflectarea obiectivă
obiectiv a
realităţii,
ii, prin aplicarea principiilo
principiilorr deontologice ale profesiei de jurnalist.
Pentru avizarea REVISTELOR ŞCOLARE vor fi avute în vedere:
I.
Tipul de revistăă şcolară
şcolară,, din punctual de vedere al ariei de adresare şi al
conţinutului:
- reviste – magazin (caleidoscop), oglindind complex întreaga act
activitate
ivitate a şcolii;
ş
- reviste în limbi străine;
- reviste beletristice;
- reviste ştiinţifice
ifice (matematic
(matematică, fizică, chimie, biologie etc.);
- reviste tehnice;
- reviste ştiinţifico-fantastice;
fantastice;
- reviste umoristice şi de atitudine.
Avizarea revistelor şcolare
şcolare, cu excepţia revistelor magazin, va fi realizată în urma
consultării
rii Consiliului Consultativ al disciplinei de specialitate.
II.
Tipul de revistăă şcolară
şcolară,, din punctual de vedere al formei de prezentare:
- foi volante (minimum 10 pagini) cu apari
apariţii lunare, ziare (10-30
30 de pagini);
- reviste (cu mai mult de 26 de pagini), în format mic sau mare.

III.

În vederea avizării, revistele şcolare vor fi prezentate, în formă finală, pe suport de
hârtie sau format electronic şi vor fi însoţite de FIŞA de PREZENTARE, care va
cuprinde:
a) Denumirea revistei;
b) Unitatea de învăţământ;
c) Tipul revistei
d) Forma de prezentare
e) Scurtă descriere a revistei şi argument (maximum 150 de cuvinte);
f) Cadre didactice coordonatoare;
g) Redactor – şef (obligatoriu elev).
Revista va aveamaximum două cadre didactice coordonatoare şi colectivul
deredacţie va fi format din elevi.
IV.
Criteriile de avizare
În vederea avizării revistelor şcolare se vor aplica criterii elementare de selecţie,
privind conţinutul şi tehnoredactarea:
1. adecvarea problematicii la interesele, preocupările şi nevoile grupului receptor;
2. oferta conţinutului revistei pentru cunoaşterea istoricului, tradiţiei, iniţiativelor şi
acţiunilor care defines specificul şi personalitatea şcolii respective;
3. valoarea instructive-educativă a conţinutului;
4. mediatizarea experienţelor naţionale, a personalităţilor locale, cu implicare
naţională în istoria şi cultura ţării;
5. promovarea interculturalităţii şi dimensiunea europeană a revistelor;
6. modul atractiv, ingenious, original de tratare a subiectelor;
7. limbajul adecvat vârstei, în limitele obligatorii ale clarităţii, decenţei,
corectitudinii gramaticale şi exigenţei stilistice, care atrag pe cititor şi-l determină
să găsească în revistă atât o sursă de informare şi formare a caracterului, cât şi o
sursă de amuzament;
8. estetica şi ingeniozitatea prezentării grafice, inventivitatea şi originalitatea
tehnoredactării;
9. impactul revistei şcolare în viaţa şi activitatea copiilor de vârstă şcolară prin
promovarea unor valori şi atitudini, dezvoltarea conştiinţei estetice, civice,
morale;
10. cultivarea parteneriatului şcolar;
11. reflectarea problematicii abordate de revistă în media locală şi naţională.
Procedura de avizare a revistelor şcolare
1. Prezenta procedură reglementează modul de avizare de către I.S.J. Botoşani a revistelor
şcolare editate în unităţile de învăţământ din judeţul Botoşani, în conformitate cu
Regulamentul de avizare a revistelor şcolare elaborate de I. S. J. Botoşani.
2. În vederea avizării, revistele şcolare, însoţite de FIŞA de PREZENTARE, vor fi depuse
la secretariatul ISJ Botoşani, în perioada 1-10 martie, respective 1-10 noiembrie.

3. Avizarea va fi realizată de comisia special constituită la nivelul ISJ Botoşani, în
următoarele două săptămâni termenului de depunere.
4. Pentru revistele care primesc avizul din partea comisiei, inspectorul şcolar pentru
activităţi educative şi non-formale va redacta documentul de avizare şi îl va înmâna
directorului unităţii şcolare până la sfârşitul lunii martie, respective noiembrie.
5. Avizul I.S.J. va fi consemnat pe coperta interioară a revistei.
Grupul de lucru
Preşedinte: Prof. Mihaela Huncă, Inspector şcolar General
Membri: Prof. Otiliea Sandu, Inspector şcolar pentru educaţie permanentă;
Prof. Ionuţ Anisie, Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării
instituţionale;
Prof. Dragoş Cristea, Inspector şcolar pentru monotorizarea curriculumului
descentralizat.

Câteva necesare precizări…
Am publicat, integral, spre informare (şi conformare!)
REGULAMENTUL pentru avizarea revistelor şcolare din unităţile de învăţământ ale
judeţului Botoşani (Nr. 1602/5.03.2014). Foarteprobabil, nu toţi cititorii sunt interesaţi de
acest document, dar noi ni-l vom însuşi şi îl vom respecta. Mai mult, acest document ar putea
constitui un moment de cotitură, un nou “moment zero” în destinul revistei şcolii. În pofida
tuturor eforturilor noastre de a face revista atractivă, vie, diversificată, pe “gustul” a tot mai
mulţi elevi /părinţi/profesori, se impunea o schimbare!... De aceea, propun ca acesta să fie
ultimul număr al revistei “Din valurile vremii…” în actualul format.
…Pentru toamnă, pentru viitorul an şcolar ne gândim la noi proiecte. O revistă de tip
caleidoscop – numai a elevilor, pentru elevi şi, eventual, un anuar al şcolii, realizat de cadrele
didactice. (În perioada ce urmează, vom lansa proiectele şi vom stabili detaliile! Aşteptăm
propuneri/ sugestii).
Al. D. FUNDUIANU

