INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Aprobat,
Inspector școlar general
Prof. Nicolae Angelescu
CONCURS JUDEȚEAN “ŞTII ŞI CÂŞTIGI”
CAEJ 2018, POZ.28

REGULAMENT DE PARTICIPARE
An şcolar 2017-2018
Ediţia a IV-a
1. ORGANIZATOR: Liceul Tehnologic “1 Mai” Municipiul Ploieşti, Parteneri Colegiul
Tehnic ” Lazar Edeleanu” Municipiul Ploiesti, Liceul Tehnologic Administrativ si de
Servicii “Victor Slavescu” Municipiul Ploiesti
2. PROFESORI COORDONATORI:
Prof. Mihaela Contescu, prof. Gabor Sorin
3. DENUMIREA: ŞTII ŞI CÂŞTIGI!
4. DOMENIUL: Activităţi extraşcolare în afara orelor de clasă.
5. FORMA DE ORGANIZARE: Concurs
6. ARGUMENT:
Activitatea organizată îşi doreşte a fi un concurs care să-i stimuleze pe elevii participanţi să
fie mai responsabili faţă de asimilarea cunoştinţelor. Cultivarea respectului faţă de ceilalţi, a
relaţionării în timpul unei competiţii, încurajarea spiritului de competiţie sunt aspecte care trebuie
promovate continuu în şcoală.
7. OBIECTIVE:
 Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la concurs;
 Relaţionarea elevilor în condiţiile unei competiţii şcolare;
 Perfecţionarea capacităţii de comunicare şi de înţelegere a legăturii dintre discipline;
 Dezvoltarea şi antrenarea spiritului de echipă şi fair-play;
 Socializarea celor implicaţi, precum şi promovarea imaginii şcolilor partenere.
8. RESURSE UMANE:
 Directorii instituţiilor implicate;
 Elevii claselor a X-a;
 Cadrele didactice menţionate;
 Laborant.
9. DURATA ACORDULUI:
6 luni (ianuarie 2018 – iunie 2018).
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10. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR:
 15 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2018 – lansarea proiectului;
 12 februarie 2018 – 28 februarie 2018 – constituirea echipelor;
 6 martie 2018 –27 aprilie 2018 – pregătirea elevilor pe baza bibliografiei;
 23 mai 2018 – desfăşurarea concursului;
 1 iunie 2018 –9 iunie 2018 – realizarea materialelor cu rezulatele concursului;
 12 iunie 2018 – 30 iunie 2018 – diseminarea rezultatelor.
11. REGULAMENTUL CONCURSULUI:
1. În concurs intră 6 echipe a câte 4 elevi (câte două echipe de la fiecare liceu). Fiecare școală
participantă va primi întrebările tip grilă din cele 4 domenii.
2. Sunt 4 probe de concurs din 4 domenii diferite: psihologie, geografie, istorie si educaţie
antreprenorială. Pentru fiecare disciplină de concurs vor fi pregătite un număr de 25 de întrebări.
3. Domeniul va fi ales de către echipa care va răspunde corect şi cel mai rapid la o întrebare de
cultură generală (care nu au avut-o în bibliografie).
4. Răspunsul la întrebarea ce va alege domeniul va fi şi el contabilizat la punctajul final al
echipelor.
5. Întrebările celor 4 domenii vor fi extrase, pe rând, dintr-un bol. În bol vor fi introduse 10 din
întrebările pregătite pentru fiecare domeniu.
6. Elevii vor avea la dispoziţie, pentru fiecare întrebare, 15-20 secunde pentru a scrie pe cartonaşe
răspunsul considerat corect. La semnalul moderatorului, toţi vor arăta cartonaşele cu răspunsurile
lor.
7. Juriul va nota fiecare răspuns corect şi va realiza punctajul final.
8. Câştigătoare va fi echipa cu cel mai mare punctaj obţinut.
9. Se vor acorda câte un premiu pentru fiecare loc: I, II şi III și o mențiune.
10. Pentru departajare (în cazul în care punctajul va fie egal pentru mai multe echipe la finalul celor
4 probe) va exista o probă de baraj cu întrebări din cultură generală, întrebări care nu au fost în
bibliografia recomandată. Se va adresa, pe rând, câte o întrebare până când se va putea stabili
clasamentul final.
11. Premiere: toţi elevii vor primi diploma de participare, iar echipele care vor ocupa primele trei
locuri vor primi diplome şi trofee.

Coordonator:
Prof. Contescu Mihaela
Prof. Gabor Sorin
Director,
Prof. Neacsu Camelia

SUCCES!
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