REGULAMENT
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ
Concursul „Sub semnul lui Florar”
Ediţia a VII -a
ARGUMENT: În efortul general de sporire a eficienţei învăţământului prin ridicarea
nivelului de pregătire al elevilor, tratarea diferenţiată a acestora reprezintă una dintre
modalităţile importante folosite atât în cadrul procesului de învăţământ, căt şi prin
activităţile extracurriculare. Concursurile şcolare constituie mijloace de suplimentare a
programelor de instruire destinate celor care dispun de structuri motivaţionale şi
preferenţiale conturate şi orientate favorabil spre o anumită disciplină sau spre un anumit
domeniu, în scopul afirmării depline a aptitudinilor şi talentului fiecăruia.

•
•
•
•
•

OBIECTIVE:
valorificarea într-o formă nouă a capacităţilor şi cunoştinţelor dobândite în cadrul
activităţilor instructiv-educative;
încurajarea exprimării fiecărui elev în funcţie de logica proprie;
mobilizarea şi antrenarea elevilor intr-o formă de competiţie şcolară;
îmbunătăţirea colaborării între cadre didactice din localităţi diferite, dintre şcoală şi
comunitate;
formarea unor deprinderi de comportare corectă, civilizată, de integrare în structura
unui grup.

ORGANIZATOR:
• Şcoala Gimnazială „Dumitru Hera” Băteşti, Comuna Brazi
PARTENERI:
• Inspectoratul Scolar Judetean Prahova
• Primaria Comunei Brazi
• Scoala nr. 2 Ploiesti
• S.C. OMV PETROM
GRUPUL ŢINTĂ / BENEFICIARI:
• Beneficiari direcţi: elevi din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi cu CES
•

Beneficiari indirecţi: cadre didactice, părinţi, comunitate.

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială „Dumitru Hera” Băteşti;
SECŢIUNI :
Concursul va fi structurat pe două secţiuni:
I Creaţii artistico-plastice (colaje,desen,pictură,obiecte decorative,afişe), utilizând
tehnici de lucru variate şi creaţii literare ;
II Activitate crosscuriculară cu tema : Sub semnul lui Florar - activitate concurs .
REGULAMENTUL CONCURSULUI :

Elevii cu participare indirectă se pot înscrie doar la secţiunea I ( P – XII ).
Elevii cu participare directă se pot înscrie doar la secţiunea II ( clasele I – VI ).
SECŢIUNEA I va respecta următoarea tematică:
1. Natura în luna lui Florar (10 mai - Ziua păsărilor şi arborilor) pentru
creaţiile elevilor din învăţământul primar;
2. Europa în luna lui Forar (9 mai - Ziua Europei) pentru elevii din
învăţământul gimnazial / liceal.
Lucrările vor fi jurizate pe 4 categorii ţinând cont de nivelul de studiu al elevilor:
primar / gimnazial / liceal / elevi cu cerinţe educaţionale specifice.
Elevii participanţi vor eticheta lucrările pe verso cu următoarele informaţii: nume şi
prenume elev; nume şi prenume cadru didactic coordonator, clasa, şcoala, localitatea şi
judeţul.
Toate creaţiile vor fi realizate pe format A4.

Fiecare cadru didactic coordonator poate înscrie în concurs 3 lucrări, indiferent de
creaţie.
Lucrările vor fi trimise în plic pe adresa Şcoala Gimnazială „Dumitru Hera”
BĂTEŞTI, str. Mihai Eminescu, nr.71, jud. Prahova, cu menţiunea „Pentru concursul
Sub semnul lui Florar” până pe 5 aprilie 2013, data poştei. În plicul cu lucrări se va pune
şi un plic autoadresat şi timbrat cu suma de 3 lei (pentru expedierea diplomelor).
Lucrările elevilor nu se returnează, autorii cedând drepturile asupra utilizării lor,
organizatorilor.
Fiecare elev participant va primi premiu (I,II,III), menţiune sau diplomă de
participare.
EVALUARE: Evaluarea lucrărilor se va realiza în perioada 15 – 19 aprilie 2013, iar
rezultatele se vor trimite pe 22 aprilie 2013 pe adresa de e-mail a şcolii din protocol.
Aceste rezultate vor fi postate şi pe site-ul şcolii : www.scoalabatesti.ro
SECŢIUNEA II :
•

Activitate croscurriculară cu tema : Sub semnul lui Florar - activitate concurs

DISCIPLINE DE CONCURS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
MATEMATICĂ
RELIGIE
LIMBA ENGLEZĂ
CUNOAŞTEREA MEDIULUI
ŞTIINŢE

CLASELE I-VI ;
CLASELE I-VI ;
CLASELE IV-VI ;
CLASELE V-VI
CLASELE I-II.
CLASELE III-IV.

DATA DESFĂŞURĂRII: 4 aprilie 2013 ;
DESFĂŞURARE: orele 09 - 11 ;
Proba scrisă va conţine subiecte din toate disciplinele şi se va desfăşura pe durata a
100 de minute.
Pentru Secţiunea II şcolile interesate vor trimite pe e-mail scoala.batesti@yahoo.com,
până la data de 30 martie 2013, un tabel cuprinzând maxim 10 elevi pentru fiecare clasă:
Nr.
crt

Numele şi prenumele
elevului

Şcoala

Clasa

Cadru didactic
coordonator

EVALUARE: Corectarea lucrărilor se va realiza în ziua concursului. Afişarea
rezultatelor se va face pe site-ul şcolii: www.scoalabatesti.ro , vineri, 5 aprilie 2013.

Fiecare elev participant va primi premiu (I,II,III), menţiune sau diplomă de
participare.
Cadrele didactice care coordonează elevi la Secţiunea I vor primi adeverinţe de
coordonare elevi , iar cele care participă la Secţiunea a II – a adeverinţă de îndrumare /
asistenţă / evaluare.
VALORIFICARE:
•
•
•

Popularizarea concursului şi rezultatelor prin intermediul ISJ Prahova şi
cercurilor pedagogice de specialitate;
Trimiterea imaginilor şi rezultatelor pe site-ul şcolii.
Expoziţie cu lucrările participanţilor.

Persoane de contact: Prof. Elena Ungureanu ( 0726495268 )
Prof. Ruxandra Chiriacoglu ( 0740373692 )
Prof. Viorica Radu ( 0729437816 )
Înv. Ioana Maria Dan ( 0721506611 )
Înv. Mădălina Drăguşin ( 0742141526 )
Inst. Anca Stoicescu ( 0763874477 )
Prof. înv. prim. Raluca Popescu ( 0762660387 )
Prof. înv. prim. Mădălina Stan ( 0727747898 )
Coordonator proiect ,
Prof.Elena Ungureanu
Şcoala Băteşti

Inspectori şcolari,
Prof.Coralia Matei
Prof.Viorel Dinu
Prof.Cristina Ionescu
Prof.Mihai Morar
Prof. Felicia Georgescu
Prof. Sorin Bucur
Prof. Rodica Şendroiu

