LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA
Vă invită să participaţi la
Proiectul județean” ÎNTINDE MÂNA, PRIETENE!”

EDIȚIA a IV-a
Proiect cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Județene 2019, poziţia 5
Program educațional –Inițiativă,antreprenoriat și educație ecologică,

PROIECTUL CUPRINDE URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI:

1. CAMPANIA „ÎNTINDE MÂNA,PENTRU O CAUZĂ BUNĂ!”
Campania „ÎNTINDE MÂNA,PENTRU O CAUZĂ BUNĂ!” este organizată în parteneriat cu
Crucea Roşie, filiala Bistrița-Năsăud, în cadrul acesteia doritorii vor putea dona alimente
neperisabile(faina, ulei, zahar,orez, paste fainoase, conserve de carne sau peste, conserve de
legume, biscuiti,etc.) și produse de igienă(săpun solid,detergent,produse de
curățenie,etc.)pentru familii nevoiaşe din județul Bistrița-Năsăud, persoanele din centrele pentru
vârsnici si persoanele cu nevoi speciale instituționalizate.
Cine poate participa ?
✓ Părinți ,elevi,cadre didactice din toate școlile județului
Perioada de colectare
✓ 25 februarie-25 martie 2019
Unde se colectează?
Fiecare școală va colecta produsele la nivelul unității urmând ca acestea să fie aduse

la Liceul Tehnologic Agricol Bistrița
La finalul campaniei de colectare în data de 29 martie 2019, reprezentanții fiecărei școli
implicate alături de Crucea Roșie Bistrița vor distribui produsele colectate.
Înscrierea se va face prin trimiterea fișei de înscriere- Anexa 2 pe adresa de email
elenamihaela86@yahoo.com pâna la data de 24 februarie 2019

2. CONCURSUL JUDEȚEAN ” ÎNTINDE MÂNA, PRIETENE!”

REGULAMENT ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
•
•
•

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!!!
SE ADMITE DOAR PARTICIPARE DIRECTA!
INSCRIEREA LA CONCURS SE FACE PRIN TRIMITEREA FISEI DE
ÎNSCRIERE PÂNA LA DATA DE 14 aprilie 2019

Data desfășurării concursului :18 aprilie 2019
Locația: Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

•
•
•
•

Pentru elevii din învăţământul liceal și gimnazial din judeţul Bistrița -Năsăud .
Participarea este directă, prin prezentarea lucrărilor în timpul de lucru indicat .
La nici o secţiune nu se admit contestaţii.
Informaţii suplimentare la telefon 0757428605(prof. Elena Mora )

Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni:

•

Secţiunea I ”SUNT UN TÂNĂR MANIERAT”- concurs -chestionar grilă și probă practică(pentru
liceu și gimnaziu)
Secţiunea II POSTER cu tema: : „MESAJUL MEU ANTIVIOLENȚĂ” fiecare grupă va realiza un
slogan și un poster”– prezentarea mesajului şi a tehnicilor folosite(pentru gimnaziu)

•

•

Secţiunea III ESEURI „ STOP VIOLENȚA ÎN ȘCOALA MEA ! -“(pentru liceu )

•
•
•
•
•

Premiile se acordă pentru fiecare secţiune în parte.
Se admit maximum 2 profesori coordonatori pentru fiecare secţiune.
Profesorii coordonatori vor expedia fişele de înscriere pe secţiuni la adresa de email:
elenamihaela86@yahoo.com , termen limită 10 aprilie 2019
Se acordă diplome de participare.
Un elev poate participa la o singură secțiune de concurs

SECŢIUNEA I ”SUNT UN TÂNĂR MANIERAT” concurs -chestionar grilă și probă
practică(pentru liceu și gimnaziu)

•

Tematica concursului :Bunele maniere

•

În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal de la toate unităţile
şcolare din judeţ (clasele V-XII).
Nu se percepe taxă de participare.
Data limită pentru primirea fişei de înscriere: 10 aprilie 2019

•
•

•

La această secţiune, participă 1 echipaj de la fiecare şcoală, format din câte 3 elevi. (cilclul
liceal și ciclul gimnazial )

•

Concursul ”SUNT UN TÂNĂR MANIERAT” -cuprinde două probe :
1.PROBA SCRISĂ

•

Proba se va desfăşura pe baza completării de către fiecare echipaj participant a unui chestionar
cu 20 de întrebări – grilă (trei variante de răspuns, dintre care una singură corectă). Elevii vor
avea la dispoziţie 20 minute timp de lucru, după care lucrările vor fi evaluate de către un juriu.
În cazul echipajelor cu acelaşi punctaj, se va aplica o probă de baraj pentru departajare, în
vederea acordării premiilor .

•

2.PROBA PRACTICĂ

•

Proba va consta în rezolvarea unei situații problemă:
Cum ne comportăm în următoarea situație....?

BIBLIOGRAFIE:
1. ”Codul bunelor maniere astăzi ”
autor Aurelia Marinescu,Editura Humanitas,București
http://www.emanuelcalvarychapel.com/wp-content/uploads/2011/12/Codul-bunelor-maniereastazi-de-Aurelia-Marinescu.pdf

SECŢIUNEA II POSTERE
Realizare poster cu tema „MESAJUL MEU ANTIVIOLENȚĂ”-prezentarea mesajului şi a
tehnicilor folosite
• În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial de la toate unităţile şcolare din
judeţ (clasele V-VIII).
• Nu se percepe taxă de participare.
• Din totalul lucrărilor din concurs se vor premia cele mai bune lucrări (premii I, II, III şi
menţiuni,
• Materialele participante în competiţie nu se returneazǎ, ci vor rămâne în arhiva Liceului
Tehnologic Agricol Bistrița timp de cel puţin un an de zile.
• Profesorii coordonatori vor expedia fişele de înscriere pe e-mailul:
elenamihaela86@yahoo.com
• De la fiecare unitate şcolară participă echipe alcătuite din 1-2 elevi cu câte un poster
realizat în prealabil. Se evaluează susţinerea lucrării în max. 5 minute, aspectul
posterului, mesajul acestuia şi tehnicile utilizate.

SECŢIUNEA III ESEURI „ STOP VIOLENȚA ÎN ȘCOALA MEA “
•

În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul liceal de la toate unităţile şcolare
partenere din judeţ
• Nu se percepe taxă de participare.
• Din totalul lucrărilor din concurs se vor premia cele mai bune lucrări (premii I, II, III şi
menţiuni conform deciziei comisiei de jurizare).
• În ceea ce priveşte realizarea eseului, se recomandă evitarea materialelor copiate sau
descărcate de pe internet, un punctaj consistent fiind acordat originalităţii şi creativităţii. Eseul
realizat în prealabil va fi prezentat comisiei de către elev, eseul nu trebuie să depășească 2
pagini
• Durata prezentării – maximum 5-10 minute.
• Materialele participante în competiţie nu se returneazǎ, ci vor rămâne în arhiva liceului
• Un profesor poate coordona o singură lucrare
CRITERII DE EVALUARE
ESEURI, POSTERE, FILM:
1. respectarea temei propuse (max. 5 p.);
2. creativitate, expresivitate (max. 20 p.);
3. originalitate (max. 35 p);
4. varietatea tehnicilor de realizare (max. 10 p.);
5. susţinerea lucrării (max. 20 p.).
6. se acordă 10 p oficiu

Anexa 1
ŞCOALA………………..
ADRESA……………….

FIŞA DE ÎNSCRIERE
la CONCURSUL JUDEȚEAN „ÎNTINDE MÂNA ,PRIETENE !”
Ediţia a IV-a 2019

Numele si prenumele cadrului didactic coordonator ……………………………………… ................................
Unitatea şcolară…………………………………………………………………………….. ................................................
Adresa de corespondenţă…………………………………………………………………… ............................................
Localitatea…………………………………Judeţul……………………………………….. ..............................................
Adresa de e-mail …………………………………….. Telefon ………………………….............................................

Elevi participanţi:
Nr.
crt.

Numele si prenumele elevului

Director,

Clasa

Secțiunea Titlul lucrării

Profesor coordonator,

Anexa 2
ŞCOALA………………..
ADRESA……………….

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CAMPANIE „ÎNTINDE MÂNA,PENTRU O CAUZĂ BUNĂ!”

Numele si prenumele cadrului didactic coordonator ……………………………………… ................................
Numele si prenumele directorului.....................................................................................................
Unitatea şcolară…………………………………………………………………………….. ................................................
Localitatea…………………………………Judeţul……………………………………….. ..............................................
Adresa de e-mail …………………………………….. Telefon …………………………..........................................
Nr. elevi participanți :

