APROBAT,
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
Prof. NICOLAE ANGELESCU

REGULAMENT
CONCURS JUDEȚEAN
Ediţia III, “CREATIVITATE ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ”

Școala Gimnazială, Comuna Vîlcănești

ORGANIZATOR:
Școala Gimnazială, Comuna Vîlcănești
Adresa: loacalitatea Valcanesti str. Principala nr. 359 ,Prahova
Telefon: 0244/227043
Fax: 0244/227043
Email: sc.valc18@yahoo.com
Comitetul de organizare
Școala Gimnaziala, Comuna Vilcănesti, reprezentată prin Director GALEȘ CRISTINA
Prof. Ed . tehnologică GALEȘ CRISTINA – coordonator
Prof. Fizica-Chimie NAE ALINA-colaborator/evaluator
Prof. POPESCU ROXANA-colaborator/evaluator

Parteneri
Căminul Cultural Vâlcăneşti;
CCD Prahova

Coordonator (nume şi semnătură): prof. Galeș Cristina___________________________________
Director unitate (nume şi semnătură): prof. GALEȘ CRISTINA ____________________________
1

Argument
Principala acţiune în a proteja mediul prin reciclare și creare a unor noi produse, dar si crearea
unor produse deosebite utilizand tehnica quilling.
Cadrele didactice participante pot populariza prin bunele practici in predarea educației tehnologice,
activitațile creative desfașurate in cadrul disciplinei.
TEMA CONCURSULUI
Proiectul își propune inițierea unor activități extracurriculare în vederea consolidării cunoștințelor
elevilor cu privire la proprietăților materialelor utilizate, modul in care pot fi utilizate, dezvoltarea
capacității de lucru în echipă, a abilităților de comunicare și a creativității.
Transformarea un obiect oarecare, intr-unul ingenios infrumusețat, intr-o podoabă, intr-un obiect
de arta.
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
1. Sensibilizarea elevilor în ceea ce priveşte mediului înconjurător și utilizarea materialelor
reciclate in scopul realizării unor lucrări tematice ;
2. Popularizarea exemplelor de bune practici în predarea educatiei tehnologice.
3. Folosirea unor tehnici specifice educaţiei tehnologice în realizarea unor compoziţii
4. Promovarea educației tehnologice.
MOTIVAŢIA ACTIVITĂŢII:
Copiii, pot asimila mult mai uşor informaţiile dacă sunt implicaţi într-o competiţie ce are la bază
utilizarea mijloacelor artistice şi varietatea resurselor creative de care dispun.
OBIECTIVE:
1. Stimularea gândirii critice şi creative;
2. Conştientizarea problemelor generate de poluarea mediului înconjurător;
3. Modelarea simţului estetic al elevilor;
4. Formarea şi exersarea deprinderilor de lucru cu diferite material hartie, metal plastic, textil;
GRUP ŢINTĂ:
Concursul se adreseaz ă elevilor claselor V-VIIIşi indirect îndrumătorilor acestora, cadrelor
didactice care organizează proiecte şi nu în ultimul rând, părinţilor.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul va cuprinde trei secţiuni: colaj din materiale reciclabile , lucrări folosind tehnica
quilling , exemple de bune practici in cadrul orelor de educatie tehnologică.
Înscrierea se va face pe baza formularului anexat.
 Participarea directa se va face la sediul scolii organizatoare in perioada februarie-aprilie 2018
conform unui grafic.
 Participarea indirecta prin posta.
Lucrările vor fi expediate în perioada 01.05.2018-20.05.2018(dată limită de expediere).
Secţiuni elevi
I. Colaje materiale reciclabile- format A4
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II.

Lucrari cu tehnica quilling - format A4, formatul A5 sau tip felicitare,

REGULAMENT:
Se acceptă trei lucrări/sectiune pentru fiecare institutie in care activează cadrul didactic
îndrumător.
Formularul de înscriere însoţit de lucrari vor fi trimise la sediul Școala Gimnazială, Comuna Vîlcănești
Adresa: loacalitatea Valcanesti str. Principala nr. 359 ,Prahova
cu specificaţia pentru Concursul „ Creativitate și educație tehnologică”.
Un elev poate participa la mai multe secţiuni, dar cu o singură lucrare pe secţiune.
Lucrările vor fi etichetate pe spate cu: numele elevului, numele cadrului îndrumător, clasa,
şcoala. In plicul cu lucrarile trebuie trimis un plic autoadresat si timbrat pentru a putea primi
diplomele.
Expoziţia va fi organizată in iunie 2018.
Lucrările premiate vor primi diplome.
• participanţii vor trimite obligatoriu fişa de înscriere completată şi lucrarea anexată la aceasta cu
toate datele înscrise şi pe spatele lucrării;
•lucrările care nu seinclud în tehnică , secţiune sau format, sunt eliminate;
• vor fi eliminate lucrările care conţin mesaje violente sau cele care constituie imitaţii ale altor lucrări, cele
care sunt preluate de pe internet sau alte baze de date specifice şi încalcă prevederile care protejează
drepturile de autor;
• nu se admit contestaţii;
• pentru secţiunile I-II: se vor trimite în original prin poştă sau la sediul scolii organizatoare
• expedierea lucrărilor: dată limită (data poştei) –20.05.2018;
• originalul lucrărilor, indiferent de secţiune, nu va fi înapoiat participantului.
EVALUAREA
Se va face în perioada iunie 2018, de către comitetul de organizare ai instituţiilor partenere.
EVALUATORI:
Prof. Ed . tehnologică GALEȘ CRISTINA – coordonator
Prof. NAE ALINA- colaborator/evaluator
Reprezentanţi ai:
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova - prof. Ramona Eugenia Popescu – Inspector scolar-educație
tehnologică;
PREMIEREA:
Toţi participanţii- elevii vor primi diplome, cadrele didactice îndrumătoare ale acestora, vor primi
adeverinte de participare.
Se acordă premiile I, II, III, menţiuni pentru fiecare secţiune.
Date de contact:
Persoane de contact:
- Cristina Galeș , coordonator proiect, tel. 0786500845, e-mail cristi10jas@gmail.com;
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÎLCĂNEȘTI
Str. Principală, nr.359, comuna Vîlcănești, Judeţul Prahova
E-mail: sc.valc18@gmail.com
Telefon/Fax: 0244.227.043
NR.

/

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Nr. ....................../ …….......….............................

ACORD DE PARTENERIAT

1. Părţile contractante:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÎLCĂNEȘTI reprezentat de Prof. GALES CRISTINA, în calitate de

director şi Prof. GALES CRISTINA în calitate de coordonator al proiectului concurs judetean „Creativitate si
educatie tehnologica , editia III
şi
Şcoala.............................................................................................................................................................................,
reprezentată de director..................................................şi .............................................................................................,
în calitate de partener.
2. Scopul parteneriatului:
Colaborarea dintre părţi în vederea dezvoltării şi creşterii nivelului profesional al resurselor umane prin
implicarea în activităţi extraşcolare care să conducă elevii spre cunoaşterea, protejarea mediului, descoperirea unor
noi talente şi stimularea curiozităţii intelectuale, dezvoltarea deprinderilor practice.
3. Grup ţintă: elevii din ciclul gimnazial
4. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar
2017-2018. Durata acestuia se poate prelungi prin acordul scris al părţilor.
5. Obligaţiile părţilor
Aplicantul se obligă :
 Să iniţieze şi să organizeze activităţi educative şi culturale (concursuri, expoziţii cu lucrările elevilor,
portofolii)
 Să informeze şcoala parteneră conform regulamentului de organizare a acestor activităţi;
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor de către profesori de specialitate;
 Să expedieze diplome tuturor participanţilor;
 Să prezinte, la nivel local, regional şi naţional, informări asupra activităţilor desfăşurate,
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 Să promoveze la nivel local activităţile propuse de şcoala parteneră;
 Să respecte regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor derulate;
 Să coordoneze activitatea elevilor participanţi;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite;
 Să informeze instituţia parteneră asupra activităţilor organizate în şcoala pe care o reprezintă;
6. Clauze finale ale acordului
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
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SCOALA GIMNAZIALA,
COMUNA VILCANESTI
Director,
Prof. GALES CRISTINA

……………………..................................................................
..............................................................................................
Director,
...................................................................
Anexa 1

CONCURS JUDEȚEAN
Ediţia III, “CREATIVITATE ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ”

Școala Gimnazială, Comuna Vîlcănești
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Şcoala/Liceu........................................................................................................................................
Localitatea/Judeţul: .....................................................................................................
Îndrumător: cadru didactic: ......................................................................................................
Telefon îndrumător: ......................................................................................................... .........
E-mail îndrumător: ...................................................................................................................
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Scoala/Liceu de provenienţa

Clasa

Sectiunea

1
2
3
4
5
6

Semnătura îndrumătorului...............................
Data: ............................

5

