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REGULAMENT
CONCURS NAŢIONAL CU PARTICIPARE
INTERNAŢIONALĂ
”EXTEMPORAL Şi LA DIRIGENŢIE”
Ediţia a VII - a

Motto:
„Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală”
Albert Einstein

DOMENIUL: EDUCAŢIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT, PROIECTE CARITABILE
TIPUL CONCURSULUI: NATIONAL
Concursul a fost înscris în Calendarul Activităților Educative Naționale organizat în anul
școlar 2018-2019, fără finanțare M.E.N, poziția 123 si este propus pentru CAEN 2020.

ARGUMENT
În societatea noastră şcolii îi revine tot mai mult rolul de a educa tânăra generaţie. Evident,
învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socioafectiv, şi
aceasta pentru o cât mai uşoară integrare socială, numai că, centrată mai mult pe formare de
specialişti, uneori şcoala zilelor noastre, uită să formeze oameni.
Vorbind despre formarea ca cetăţeni a elevilor, un loc important îl ocupă ora de dirigenţie
care, în formatul actual nu reuşeşte în totalitate să îşi îndeplinească rolul educativ. Tot mai frecvent,
orele de dirigenţie sunt prinse în tot felul de probleme curente, administrative, „uitându-se” rolul
acesteia de formare şi dezvoltare a personalităţii prin educaţie morală şi intelectuală.
Tema concursului, propusă în acest an şcolar, ”Școala ca o scenă, voi sunteți actorii!”, a
avut ca punct de plecare prevenirea fenomenului de bullying și promovarea modalităților de
combatere/ evitare a manifestărilor violente și delicvenței juvenile, elevii fiind provocaţi să
exemplifice cu trairi din viaţa lor şi să găsească alternative la comportamentele delicvente care ar
putea să ofere un alt traseu vieţii lor.
Şi cum ne dorim o şcoală, o familie şi o societate organizate armonios , iar şcoala să fie
mediul de formare a atitudinilor, capacităţilor şi competenţelor elevului, acesta participând şi
cooperând, demonstrând interes pentru propria autodezvoltare, pentru viaţa comunitară, trăind o
continuă schimbare de comportament, acumulează experienţe prin care îşi aliniază existenţa
personală la realitatea vieţii sociale în interesul propriu şi al comunităţii. În acest sens, ne-am
propus o radiografie asupra domeniului educaţiei ” A invăța să înveți în școală - calea spre
SUCCES!” în vederea informării, sensibilizării şi dezvoltării de competenţe în rândul elevilor dar şi
a cadrelor didactice.
Prin concursul “Extemporal și la dirigenţie” vrem să oferim o alternativă educaţională
elevilor, sprijiniţi de profesori şi de membri ai comunităţii, cu scopul formarii unor comportamente
pozitive în concordanţă cu tendinţele dezvoltării durabile a societăţii.
Cu avizul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Brăila, se organizează de către Colegiul Economic
Ghica”
CONCURSUL NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„EXTEMPORAL ȘI LA DIRIGENȚIE”.
”Ion

DATA, LOCUL DESFĂSURĂRII CONCURSULUI. PERSOANE DE CONTACT
 Joi, 30 ianuarie 2020, orele 11.00, la Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila


Persoane de contact:
Prof Simona Gianina Muşat
(lucasimona3@yahoo.com, Tel. 0768071980)
Prof. Steluţa Claudia Berechet (claudiaberechet@yahoo.com, Tel. 0745253340)

SECTIUNI
a. Secţiunea I - titlul ”ȘCOALA CA O SCENĂ, VOI SUNTEȚI ACTORII! (prevenirea
delincvenței juvenile și a fenomenului de bullying) – exemple de bune practici, pe
următoarele categorii:
- desene, colaje (format hârtie A4 sau A3)
- fotografie digitală,

- filme de scurt metraj (max 5 min),
- flashmob (durata max 7 min),
- prezentări în power-point a activităţilor realizate de elevi în şcoala lor/comunitate.
b. Secţiunea a II-a (Simpozion dedicat elevilor de liceu și cadrelor didactice) – TITLUL”
A INVĂȚA SĂ ÎNVEȚI ÎN ȘCOALĂ - CALEA SPRE SUCCES!” - lucrări tip eseu.
GRUP TINTĂ
- preşcolari şi elevi din clasele pregătitoare – XII, cadre didactice
Calendar activităti:
1. 26 noiembrie 2019 - 24 ianuarie 2020 - încărcarea electronică a fişelor de înscriere şi a
lucrărilor de către participanţi, elevi, la faza finală, pe sectiuni si categorii, expedierea
lucrărilor elevilor (desene/colaje, fotografii). Amenajarea unei expoziţii cu lucrările
participanţilor la categoria desen/colaj şi fotografie, în vederea jurizării
2. 27-30 ianuarie 2020 - jurizarea lucrărilor (desene/colaje, fotografii). Se vor stabili
echipele în vederea evaluării lucrărilor, conform deciziei I.S.J. Brăila.
3. 30 ianuarie 2020 faza finală a concursului - prezentare PPT, film și eseu.
REGULAMENT DE PARTICIPARE
 Fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3 lucrări ale elevilor la concurs.

Trimiterea fişei de înscriere şi a acordului de parteneriat se va face în format electronic prin
e-mail la urmatoarele adrese:
a. Secţiunea I (dedicată elevilor) - titlul ”Școala ca o scenă, voi sunteți actorii!”( prevenirea
delincvenței juvenile și a fenomenului de bullying)
desene_extemporal@yahoo.com
pentru - desene, colaje,
foto_extemporal@yahoo.com
pentru - fotografie digitală,
filme_extemporal@yahoo.com
pentru - filme de scurt metraj (max 5 min),
flashmob_extemporal@yahoo.com pentru - flashmob (durata max 7 min),
ppt_extemporal@yahoo.com
pentru - prezentări în power-point a activităţilor
realizate de elevi în şcoala lor/comunitate.
Participanţii vor trimite prin poştă lucrările pentru concurs pe adresa: Colegiul Economic ”Ion
Ghica”, strada Dimitrie Bolintineanu nr. 16, Brăila, Jud. Brăila – în atenţia d-nei prof. Muşat
Simona Gianina. Revista cu lucrarile publicate cu ISSN și diplomele obținute vor fi trimise în
format electronic pe e-mail.
b. Secţiunea a II-a (Simpozion dedicat elevilor de liceu și profesorilor) – titlul ” A invăța să înveți
în școală - calea spre SUCCES!” lucrări tip eseu.

Textul rezumatului şi lucrarea vor fi redactate în Microsoft Word, format A4, cu caractere
Times New Roman, dimensiune font 12, cu diacritice, margini egale de 2 cm, la un rând, text
aliniat Justify.

Atât în lucrare cât şi în rezumat titlul va fi scris cu majuscule Times New Roman 12 Bold.

Autorul şi instituţia de învătământ se vor scrie la două rânduri sub titlu, Times New Roman
12 Bold, text aliniat la dreapta în ambele documente (lucrare, rezumat lucrare).

Lucrarea va avea 2 – 4 pagini, obligatoriu va fi menţionată bibliografia utilizată (autor, titlu
lucrare, editura, localitatea şi anul apariţiei).

Rezumatul lucrării nu va depaşi o pagină şi obligatoriu va fi menţionată bibliografia
utilizată (autor, titlu lucrare, editura, localitatea şi anul apariţiei) în vederea publicării în revista
electronică.
E-mail – ul va fi trimis pe adresa lucrari_extemporal@yahoo.com şi va conţine patru ataşamente:
1. Formularul de înscriere

2. Acordul de parteneriat scanat (Acordul se poate trimite şi prin poştă, obligatoriu
una dintre variante);
3. Lucrarea propriu – zisă;
4. Rezumatul lucrării redactat în condiţiile specificate mai sus.
Atasamentele vor fi denumite în funcţie de conţinut: nume_localitate_rezumat;
nume_localiatate_lucrare; nume_localitate_inscriere; nume_localitate_acord.
Data limită de trimitere a lucrărilor pentru concurs: vineri, 24 ianuarie 2020.
FOARTE IMPORTANT !
 Pentru categoriile PPT, film și secțiunea II participarea poate fi directă sau indirectă.
Vă rugăm să bifați pe fișa de înscriere opțiunea dumneavoastră.
 Pentru detalii privind sosirea invitaților/participanților – prof. contact Prof .Simona Gianina
Muşat
(lucasimona3@yahoo.com, Tel. 0768071980)

 Lucrările care nu respectă cerinţele de participare nu vor fi publicate;


Se va încheia, în cadrul concursului, un singur Acord de parteneriat cu fiecare unitate de
învăţământ, indiferent de numărul de cadre didactice coordonatoare.

ANEXA 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
”EXTEMPORAL ŞI LA DIRIGENŢIE”
Secţiunea a II-a, cu titlul –” A învăța să înveți în școală -calea spre SUCCES!”
(Simpozion dedicat elevilor de liceu)
Nr.
crt
1

Autor(i)

Unitate de învăţământ

Localitatea/
judetul

Date de contact
(tel, e-mail)

2

TITLUL LUCRĂRII ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
SECŢIUNEA ......................................................................................................................................
SPECIALITATEA .............................................................................................................................

ADRESA ŞCOLII ...............................................................................................................................
ADRESA DE CORESPONDENTĂ .................................................................................................
................................................................................................................................................................

MOD DE PARTICIPARE:

DORESC /

□ directă

□ indirectă

NU DORESC PUBLICAREA MATERIALULUI -

ANEXA 3

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
”EXTEMPORAL ŞI LA DIRIGENŢIE”
Secţiunea I cu titlul ”Școala ca o scenă, voi sunteti actorii!”
(prevenirea delicvenței juvenile și a fenomenului de bullying)

Nr
crt
1

Nume, prenume elevi

Profesor coordonator

Categoria

Clasa/
grupa

Localitatea

Titlul lucrării

2
3

*ATENTIE! Pentru fiecare categorie se va face tabel separat.
INSTITUŢIA ........................................................................................................................................
ADRESA ŞCOLII ................................................................................................................................
ADRESA DE CORESPONDENTĂ ..................................................................................................
................................................................................................................................................................
TELEFON/E-MAIL ............................................................................................................................

MOD DE PARTICIPARE:

□ directă

□ indirectă

Colegiul Economic “Ion Ghica”
Str. D. Bolintineanu, nr. 16
Brăila, jud. Brăila
Tel/fax 0239 613457

Instituţia ……………………………
Str. ………………............ Nr. ……
Loc. …………………….. Jud. ……
Tel/fax ………………………………

Nr. …….……/ …….………..

Nr. ……………… / ………………….
ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi, ……………………………………..
I. ÎNCHEIAT ÎNTRE:
A. Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 16, jud. Brăila,
reprezentat de director - prof. dr. Zafiu Doiniţa şi coordonatorii de proiect: Istrate Camelia, Zafiu Doiniţa, ,
Muşat Simona Gianina, Istrate Cătălin, Berechet Steluța Claudia, prof. psih. Drâmbei Rita, Feichter Narcisa
Liliana în calitate de APLICANT
şi:
B. Unitatea Şcolară ........................................................................……………….............., din
loc....................................., str. ........………………………, nr. ....…., jud. ............................. , reprezentată de
director ………..............................................., şi prof. ……………………………………………………….
……………………………………….. în calitate de PARTENER (se va încheia un singur acord pe unitate
de învătământ).
II. OBIECTUL PARTENERIATULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre APLICANT şi
PARTENER în vederea organizării şi desfăşurării Concursului Naţional cu participare internaţională
„Extemporal şi la dirigentie” la data de 30 ianuarie 2020, concurs al cărui coordonator este Colegiul
Economic “Ion Ghica” Brăila
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢIOR:
Aplicantul se obligă:
 să informeze în timp util instituţiile partenere;
 să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
 să distribuie diplomele şi revistele în perioada anunţată;
 să asigure logistica bunei desfăşurării a concursului;
Partenerul se obligă:
 Să mediatizeze concursul în propria instituţie;
 Să respecte regulamentul propus de organizatori;
 Să trimită acordul de parteneriat, înregistrat şi ştampilat, împreună cu lucrarea şi fişa de înscriere la
adresele de e-mail indicate de regulament;
 Să asigure participarea la activitate.
IV. CLAUZE FINALE: Concursului Naţional cu participare internaţională „Extemporal şi la
dirigentie” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare
între instituţii şi cadrele didactice din judeţele participante.
Prezentul PARTENERIAT a fost încheiat astăzi, .............................. , în două exemplare, cu putere
de original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.
Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila
Director,
prof. dr. Doiniţa ZAFIU

Instituţia ……………………………
Director,
…………………………….

