ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE” PLOIEȘTI
ȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „H. M. BERTHELOT” PLOIEȘTI

Vă invită să participați la

Concursul regional cu participare națională
DETECTIV ÎN MISIUNE LITERARĂ
Înscris în CAERI 2018, poziția 834
Ediţia a IV-a, 2018
Concursul se adresează elevilori din învățământul primar: CP – IV.
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE:
Condiţii şi detalii privind participarea:
La nivelul fiecărei unități de învățământ se va constitui echipa de organizare și se va
alege un coordonator. Acesta va trimite tabelul centralizator al claselor și cadrelor participante
către inițiatorii de proiect. Nu sunt admise înscrieri multiple ale cadrelor aceleiași unități școlare.
Coordonatorul va supraveghea derularea corectă a concursului. Lucrările vor fi realizate în
timpul programului școlar, nu acasă!
Comisia de evaluare este alcătuită din cadre didactice care nu predau la nivelul de clasă la
care analizează lucrările. Coordonatorul local va centraliza rezultatele și le va trimite inițiatorilor
de proiect.
A. ÎNSCRIEREA: 15 februarie – 25 martie 2018
Şcolile participante:
- popularizează proiectul în rândul elevilor, cadrelor didactice, elevilor și părinților;
- completează tabelul de înscriere din atașament și îl expediază inițiatorilor de proiect până
la data de 25 martie 2018;
- anunță cadrele didactice ca, în ziua concursului, elevii să fie pregătiţi cu materiale
necesare AVAP (foarfecă, lipici, hârtie colorată, creioane colorate / carioca, acuarele,
pensule, borcan apă, foaie de bloc format A4) pentru ultimul item al testului.
După trimiterea tabelului de înscriere, școala primește confirmarea din partea inițiatorilor.
B. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI : 27.04.2018



Inițiatorii transmit subiectele on-line școlilor înscrise în concurs joi, ora 12.00.
Comisia de organizare:
- multiplică subiectele și le sigilează, pe clase, în prezența directorului școlii;
- organizează suparavegherea elevilor în timpul concursului;
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- distribuie plicurile sigilate, vineri, 27 aprilie, ora 08.45;
- urmărește ca desfășurarea concursului să aibă loc în condiții bune;
- primește lucrările elevilor;
- organizează evaluarea lucrărilor, respectând baremele date;
- centralizează rezultatele și le arhivează în vederea trimiterii către inițiatorii de
proiect;
- realizează un fotomontaj fotografii le celor mai reușite lucrări la AVAP și le trimite
inițiatorilor concursului pentru organizarea unei expoziții on-line.
Programul desfăşurării concursului
1. 9.00 – 9.15: distribuirea subiectelor, prezentarea conținutului fișelor de concurs,
completarea datelor personale pe fișa de concurs, distribuirea materialelor necesare
pentru proba de desen/pictură/abilități practice;
2. 9.15 – 9.55/10.05/10.15: rezolvarea itemilor de pe fișa de concurs, respectând
orarul: clasa pregătitoare - 40 min, clasa I - 50 de min, clasa a II-a – a IV - 60 de min.
3. 9.55/10.05/10.15 - Depunerea lucrărilor comisiei de evaluare.
Recomandăm ca elevii din clasa pregătitoare și clasa I să primească sprijinul necesar
pentru înțelegerea textului și cerințelor de lucru, fără a li se sugera rezolvarea acestora.
Finalizarea concursului
- Organizatorii pe școală transmit rezultatele, completând tabelul primit, până pe 16
mai 2018;
- Inițiatorii concursului publică rezultatele pe site-ui ISJ, distribuie școlilor
participante diplomele pentru elevii premianţi și eliberează adeverinţele pentru
cadrele didactice împlicate în concurs, în format electronic, pe 1 iunie 2018.

PRECIZĂRI
Înscrierile şi rezultatele se trimit pe adresa detectivinmisiuneliterară@gmail.com
Informații suplimentare se pot gasi pe pagina de facebook „Detectiv în misiune literară”
Avem rugămintea ca tabelul de înscriere și cel al centralizării rezultatelor să respecte forma
stabilită de organizatori, păstrând caracterul redactării, Times New Roman, 12, evitând scrierea
cu majuscule.
Pentru buna desfășurare a concursului vă rugăm să respectați REGULAMENTUL
și PRECIZĂRILE de mai sus.
Vă dorim succes!

Coordonatori:

prof. Baciu Elena – Anca
prof. Vasile Irina
prof. Comănescu Maria

2

