LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” Târgu Frumos, Iaşi
Târgu Frumos, Jud. Iaşi, Str. Cuza Vodă Nr.65 A, Cod postal: 705300
E-mail: ltpr_tg.frumos@yahoo.com
Tel/Fax: 0232 / 731012

Regulamentul de organizare al
Concursului judeţean”Europa-casa noastră”
Ediţia a V-a - 9 mai 2017
1) Organizatori: Liceul Tehnologic ”Petru Rareş” Târgu Frumos

2) Parteneri:
-

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

-

Biblioteca Orăşenească ”Universul Cunoaşterii” Târgu Frumos

-

Şcoala Gimnazială ”Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos

3) Grup ţintă: elevi din clasele V-XII
4) Data şi locul de desfăşurare: 9 mai 2017, la Liceul Tehnologic ”Petru Rareş” Târgu Frumos,
începând cu ora 9.00
5) Secţiunile concursului. Concursul se va desfăşura pe două categorii de vârstă: pentru elevii
de gimnaziu şi elevii de liceu. Participarea în cadrul concursului poate fi directă sau indirectă,
prin trimiterea lucrărilor. Concursul cuprinde următoarele secţiuni:
a) Secţiunea I. Concurs de cunoştinţe despre Uniunea Europeană cu participare directă
pentru elevii din judeţul Iaşi. Participă echipaje formate din maxim 3 elevi, coordonaţi de
către unul, maxim doi profesori.
b) Secţiunea II. Concurs de prezentări PPT cu participare directă sau indirectă. Pot
participa echipaje formate din maxim 3 elevi, coordonaţi de către unul, maxim doi
profesori.
c) Secţiunea III. Concurs de desene şi postere cu participare directă sau indirectă. Fiecare
profesor coordonator poate participa cu maxim 5 lucrări.

6. Criterii de evaluare:
a) Secţiunea I. Fiecare echipaj participant trebuie să răspundă unui set de 20 de întrebări
despre Uniunea Europeană, fiecare întrebare este notată cu 4 puncte ( 20*4p=80p). Se acordă 20
de puncte din oficiu. În urma evaluării, sunt declarate câştigătoare primele trei echipaje în ordinea
descrescătoare a punctajului.
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b) Secţiunea II. Vor fi acceptate prezentări power-point care respectă tematica
concursului. Fiecare prezentare va avea trecut pe prima pagină următoarele: titlul lucrării, numele
şi prenumele elevului, şcoala de provenienţă şi numele profesorului coordonator. Fiecare profesor
coordonator poate participa cu maxim 2 lucrări. În evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere
următoarele: respectarea tematicii, a numărului de slide-uri, calitatea prezentării, a imaginilor
inserate, legătura dintre text şi imaginile folosite, originalitatea şi aspectul general al prezentării.
Prezentările trebuie să aibă un număr de minim 8 maxim 10 slide-uri, însoţite de materiale
adiacente, iar durata de prezentare nu trebuie să depăşescă 10 minute.
c) Secţiunea III. Vor fi acceptate desene şi postere realizate în format A3, tehnica de
realizare fiind la alegere şi care vor respecta tematica concursului. Organizatorii îşi rezervă
dreptul de a respinge lucrările copiate de pe internet. Fiecare lucrare va avea lipită o etichetă în
colţul din dreapta jos, care să conţină scris cu majuscule următoarele: titlul lucrării, numele şi
prenumele elevului, şcoala de provenienţă şi numele profesorului coordonator. Fiecare profesor
coordonator poate participa cu maxim 5 lucrări. Evaluarea lucrărilor va avea în vedere următorele:
respectarea tematicii indicate, calitatea lucrării, expresivitate, originalitate, dimensiunea A3.
Lucrările se trimit prin poştă sau se aduc personal la sediul liceului.

7. Înscrierea în concurs şi trimiterea lucrărilor: Înscrierea participanţilor la concurs se
va face prin trimiterea fişei de înscriere (anexa 1) şi a acordului de parteneriat (anexa 2) în 2
exemplare şi a lucrărilor până la data de 8 aprilie 2017 pe adresa de email: iry_iasi@yahoo.co.uk
sau silvioara22@yahoo.com sau prin poştă pe adresa liceului: Str. Cuza Vodă, nr.65A, localitatea
Târgu Frumos, cod poştal 705300, jud. Iaşi, în atenţia prof. Aştefanei Irina sau prof. Mihai
Silvioara-Mădălina.
Lucrările de la secţiunea II vor fi trimise prin email sau transfer pe adresa
iry_iasi@yahoo.co.uk sau silvioara22@yahoo.com. Lucrările vor fi denumite astfel :
numeprofesor-scoala-titlu.
Lucrările pentru secţiunea III vor fi trimise prin poştă sau aduse personal la adresa liceului:
Str. Cuza Vodă, nr.65A, localitatea Târgu Frumos, cod poştal 705300, jud. Iaşi .
Plicul/coletul va conţine:
-

Lucrările elevilor;

-

Fişa de înscriere (anexa 1);

-

Acordul de parteneriat (anexa 2) în două exemplare, înregistrat, semnat şi ştampilat;

-

Un plic audoadresat şi timbrat în valoare de 5 lei (pentru a vă trimite acordul de
parteneriat şi diplomele – în cazul în care nu puteţi să le ridicaţi de la sediul liceului)
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***Menţiune: Cadrele didactice participante din localitate pot preda direct lucrările, fişa de
înscriere şi acordul de parteneriat cadrelor didactice organizatoare.

8. Jurizarea lucrărilor :
Jurizarea lucrărilor de la secţiunea III va fi realizată de organizatori în perioada 11.04 2017
– 6.05.2017. Comisia de evaluare va fi formată din 3 cadre didactice , care nu au elevi înscrişi în
competiţie. Fiecare cadru didactic evaluator va acorda un punctaj, iar media celor trei punctaje va
fi nota finală a lucrării.
Jurizarea lucrărilor de la secţiunea II va fi realizată de organizatori în data de 8 mai 2017,
iar clasamentul final va fi afişat în data de 9 mai în ziua concursului de Cultură Generală. Comisia
de evaluare va fi formată din 3 cadre didactice , care nu au elevi înscrişi în competiţie. Fiecare
cadru didactic evaluator va acorda un punctaj, iar media celor trei punctaje va fi nota finală a
lucrării.
Lucrările de la secţiunea I vor fi jurizate în ziua concursului - 9 mai 2017.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni (25% din numărul total de participanţi) la fiecare
secţiune şi diplome de participare, diplome ce vor cuprinde şi numele cadrelor didactice
coordonatoare.
Nu se admit contestaţii.
Nu se restituie lucrările elevilor participanţi, aceştia renunţând la drepturile de autor.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Director,
prof. ing. Prisacariu Mihaela

Coordonatori,
prof. Aştefanei Irina
prof. Mihai Silvioara-Mădălina
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Anexa 1

Concurs judeţean „Europa-casa noastră”
Ediţia a V-a, 9 mai 2017
Fişa de înscriere

Nume şi prenume profesor coordonator....................................................................................
Telefon profesor ………………………………………………………………………………
E-mail profesor …………………………………………………………………………….…
Denumirea instituţiei de învăţământ...........................................................................................
Adresa şcolii ………………………………….........................................................................
Localitatea ……………………….Judeţul……………………Cod poştal……………………

NR.
CRT.

NUME ŞI PRENUME ELEV

CLASA SECŢIUNEA

TITLUL LUCRĂRII

 Secţiunea I: Concurs de cunoştinţe despre Uniunea Europeană;
 Secţiunea II : Concurs de prezentări PPT;
 Secţiunea III: Concurs de desene şi postere
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Nr. ________ din _________________

Nr. ________ din _______________

Liceul Tehnologic “Petru Rareş”

Liceul/Şcoala.....................................

Târgu Frumos, jud.Iaşi

Adresa................................................

Str. Cuza Vodă, nr. 65 A, Tg.Frumos

Tel/Fax...............................................

Cod poştal: 705300, Telefon 0232/731012

ACORD PARTENERIAT/COLABORARE
În cadrul concursului judeţean „ Europa- Casa Noastră ”
Ediţia a V-a, 9 mai 2017

Art. 1 Prezentul Acord de parteneriat se încheie astăzi............................................. între:
Aplicant: Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Târgu Frumos, jud.Iaşi
-

reprezentată prin director general, prof. ing. Prisacariu Mihaela

-

şi prof. Aştefanei Irina, prof. Mihai Silvioara-Mădălina- coordonatorii concursului
judeţean „Europa-Casa Noastră”

Partener:
Liceul/Şcoala.....................................................................................................................................
-

adresa.............................................................................................................................

-

reprezentată prin ..........................................................................................................

Art. 2 Scopul acordului
-

Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul
proiectului , asigurând un climat favorabil de colaborare.

-

Colaborarea din prezent şi viitor, dintre unităţile şcolare în formarea elevului,având
în vedere că orice copil are dreptul la cultură, educaţie, la o creştere şi dezvoltare
armonioasă

Art. 3 Durata : 1 martie - 9 mai 2017
Art. 4 Obligaţiile părţilor
Aplicantul se obligă :
-

Să monitorizeze desfăşurarea proiectului;
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-

Să realizeze expoziţia cu lucrări ale participanţilor;

-

Să asigure cadrul desfăşurării activităţilor;

-

Să organizeze desfăşurarea şi diseminarea acţiunii;

-

Să respecte termenul de desfăşurare al proiectului;

-

Să informeze unităţile partenere despre organizarea proiectului ;

-

Să emită şi să distribuie diplomele participanţilor.

Partenerul se obligă:
-

Să mediatizeze acţiunile menţionate în cadrul proiectului în şcoală şi pe site-ul şcolii;

-

Să respecte regulamentul de desfăşurare al proiectului;

-

Să monitorizeze desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor menţionate în cadrul
proiectului;

Art. 5 Încetarea acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în
perioada 1 martie - 9 mai 2017 a anului şcolar 2016-2017.

APLICANT,

PARTENER,

Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Târgu Frumos
Director,
prof. ing. Prisacariu Mihaela

Director,

