ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
COM. DUMBRAVA ROȘIE

Avizat ISJ Neamt

REGULAMENT
de desfășurare a concursului judeţean
”Un copil educat - un mediu curat”
Ediția a II-a, an școlar 2017-2018
Organizarea concursului judeţean şi interjudeţean “Un copil educat-un mediu curat” pleacă de la
nevoia copiilor, tinerilor și adulților de a cunoaște și de a respecta regulile de igienă personală, în locuința
proprie, în școli și la locurile de muncă, care să prevină îmbolnăvirile, să le sporească sănătatea și calitatea
vieții.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Conştientizarea importanţei igienei personale pentru sănătatea umană •
• Formarea unei atitudini pozitive faţă de subiectele legate de igiena personală şi sănătate în general
• Însuşirea unor deprinderi corecte privind igiena personală •
• Educarea elevilor prin realizarea de desene, creații literare, fotografii, lucrări științifice, aplicații
power-point și concerte educative.
• Diseminarea rezultatelor proiectului în 25 unități școlare, într-un interval de 2 luni.
Mod de organizare:
Organizator: Școala Gimnazială nr. 1 Dumbrava Roșie.
Concursul se desfășoară în trei etape: locală, județeană și interjudețeană.
a)
b)
c)
d)
e)

Jurizarea lucrărilor de la etapa locală va avea loc pe 26. III. 2018.
Între 1. IV- 30. IV se vor primi lucrări din celelalte județe pe adresa expusă mai jos.
Jurizarea: 1.V- 15. V. 2018.
Premierea - 4. VI. 2018.
Diplomele vor fi expediate la adresele școlilor premiate, până la data de 10. VI. 2018

Participanții la faza județeană vor trimite lucrările la Inspectoratele Școlare Județene până pe data de 15
aprilie 2018. Comisia județeană își va alege baremul de apreciere a lucrărilor de la toate secțiunile și va
oferi premii (diplome) echipajelor câștigătoare. La faza națională vor participa câștigătorii premiului I.
Condiții de participare la faza interjudețeană:
- Fiecare județ va participa cu câte un echipaj pe fiecare categorie de vârstă, echipajul fiind format din
câte 10 elevi coordonați de unul sau două cadre didactice.
- Vor fi trei categorii de vârstă: 9-11 ani, 12-14 ani, 15-18 ani.
-

Concursul cuprinde trei secțiuni:
I.Secțiunea“Lucrări științifice”. Elevii, coordonați de cadrele didactice, vor realiza referate și lucrări
științifice de maxim 3 pagini pe tema igienei personale, a locuinței, a locului de muncă/învățare.
Lucrările trebuie să fie redactate în Word, Times New Roman, cu caractere de 12, iar titlul de 14 , la
distanță între rănduri de 1,0.
II. Sectiunea “Arte vizuale” Elevii vor realiza lucrări artistice desene, picturi, colaje, felicitări,
tablouri, fotografii, aplicații PPT, folosind orice tehnică și orice material, încadrându-se în temă. .
Fiecare unitate școlară poate participa cu câte un echipaj la fiecare secțiune.
III. Secțiunea “Creații literare” – proză, poezie, compunere pe teme de igienă.
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Lucrările vor fi expediate pe adresa: Stroici Lucreția, Școala Gimnazială nr 1 Dumbrava Roșie,
str. Dumbravei, nr.71, comuna Dumbrava Roșie, județ Neamț, până cel târziu 30 aprilie 2017. Fiecare
echipaj va trimite în plicul cu lucrări: Fișa de înscriere și un plic autoadresat timbrat
corespunzător.

-

Evaluarea :
Juriul va fi format din: profesori, un medic, un asistent medical, un reprezentant al ISJ Neamț
Criteriile de evaluare sunt:
Respectarea tematicii
Respectarea regulamentului concursului
Aspectul și/sauconținutul științific.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE
Persoane de contact: StroiciLucreția, nr tel 0754515568, adresă e-mail: lucretia_stroici@yahoo.com;
Drăghiceanu Daniela, tel 0743131158, e-mail daniela.draghiceanu@yahoo.com

Director ,
Prof. Țuvichi Marius

Coordonatori,
Prof, Stroici Lucreția
Prof., Drăghiceanu Daniela
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