Concursul judetean "Copii sănătoşi şi frumoşi", ediţia a XI-a
cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare al I.S.J. Argeş,
an şcolar 2018-2019, semestrul I, la poziţia 67.
Şcoala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Piteşti vă invită să participaţi
la a XI-a ediţie a Concursului judeţean "Copii sănătoşi şi frumosi",
activitate organizată în cadrul Proiectului Educaţional Judeţean
"Igiena - factor important în dezvoltarea personalităţii elevilor"

Condiţii de participare: fiecare cadru didactic va putea inscrie 2 elevi pe clasa
Perioadă înscriere: 5.12.2018 - 12.12.2018
Perioadă desfăşurare: 15.12.2018
Iniţiatorul proiectului şi coordonatorii sunt responsabili pentru corectitudinea
desfăşurării concursului.
I. Mod de desfăşurare:
La concurs pot participa numai elevii din clasele I-IV.
Etape:
1. Desfăşurarea concursului: 15.12.2018;
2. Evaluare şi afişarea rezultatelor: 15.12.2018;
3. Publicarea rezultatelor pe site-ul şcolii: 15.12.2018.
Concursul se va desfăşura pe 15.12.2018 la ora 900 la Şcoala Gimnazială „Mircea cel
Bătrân”, Pitești cu participarea directă a tuturor elevilor înscrişi în concurs care vor fi
prezenţi la orele 8:30. Şcoala organizatoare se angajează să multiplice grilele cu
subiecte conform numărului de elevi înscrişi în concurs.
II. Evaluarea:
Subiectele vor fi realizate pentru fiecare nivel de clasă: I, II, III, IV, astfel:
Partea I:
- şapte întrebări tip grilă, cu trei variante de răspuns (a, b, c), dintre care una singură
este corectă.
Se vor acorda câte zece puncte pentru fiecare răspuns corect.
Partea a II-a:
- o proba de creaţie pe aceeaşi tematică (desen în carioci sau creioane colorate).
Se vor acorda 30 de puncte la partea de creaţie după următoarele criterii de evaluare:
a) încadrarea în temă 8p;
b) aşezarea în pagină 3p;
c) originalitatea 10 p;
d) creativitatea 9p.
Punctajul total al celor două părţi va fi de 100 puncte. Nu se acordă punctaj din
oficiu.
Recomandăm pregătirea elevilor înainte de concurs de către învăţători.
Surse bibliografice: Manuale MEM, programe scolare.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
pentru concursul judeţean „COPII SĂNĂTOŞI ŞI FRUMOŞI”
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”-Pitești, 15.dec.2018
(se trimite prin e-mail pe adresa: concursmirceacelbatran@yahoo.com)
Concurs judeţean „Copii sănătoşi şi frumoşi”
Unitatea şcolară …………………………………………………
Adresa unităţii şcolare …………………………………………..
Numele cadrului didactic ……………………………………….
Specialitatea ……………………………………………………
Telefon ………………… e-mail ………………………………
Numele şi prenumele de elevi participanţi pe clase:
Nr. crt.

Nume şi prenume
elev

Clasa

Învăţător
îndrumător

Data limită de trimitere a fişei completate este 12 decembrie 2018.

