Concursul Judeţean ,,Vorbiţi, scrieţi româneşte!“, din cadrul proiectului
educațional ,,Arc peste timp“, înscris în C A E J, la poziția 144, din 2019.
(vezi toată știrea)
Regulamentul concursului (1)
Fișa de înscriere (2)
Protocolul de colaborare (3)
I.S.J. Prahova și Colegiul Naţional ,,Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti vă invită să
participați la concursul județean ,,Vorbiţi, scrieţi româneşte!”, organizat pe data de
18.05.2019, adresat elevilor din clasele a II-a, a III-a și a IV-a.
Înscrierile se vor face în perioada 18.04 - 08.05.2019 (în limita locurilor
disponibile), în format electronic, la adresa următoare: concursvsrcnjm@gmail.com.
Fiecare învățător poate participa cu câte 4 elevi. Pentru înscriere, vă rugăm să trimiteţi un
singur tabel pe şcoală, după modelul anexat, în format Word / Excel. În situația în care nu
se primește e-mail de confirmare a înscrierii, vă rugăm să contactați telefonic organizatorii!
Acordurile de parteneriat se aduc în ziua concursului, în două exemplare, semnate și
ștampilate.
Proba de concurs constă în rezolvarea unei grile care conține un set de 20 de
întrebări cu câte patru variante de răspuns, fiecare întrebare având un singur răspuns
corect. Se verifică probleme de: fonetică, vocabular, ortografie şi punctuaţie. Timpul de
lucru este de 60 de minute. Pentru buna desfășurare a concursului, fiecare școală va
asigura câte un cadru didactic asistent și unul evaluator, pentru 1 - 10 elevi înscriși.
Rezultatele vor fi postate pe site-ul CNJM (www.pedagogic.ro), până la data de 28.05.2018.
Nu se vor acorda premii în bani. Nu se admit contestaţii.
Nu se percepe taxă de participare.
Se vor acorda diplome pentru elevi (Premiul I, II, III, mențiune), în limita a 25 % din
numărul de participanți, pe secțiuni, iar pentru cadrele didactice, adeverințe. Începând cu
05 iunie 2019, fiecare școală poate trimite un reprezentant pentru a ridica diplomele.
Programul concursului:
09:00 – 09:30 --> instruirea asistenţilor;
09:30 - 09:45 --> intrarea elevilor în săli;
10:00 – 11:00 --> desfăşurarea concursului;
11:30 – …

--> instruirea evaluatorilor și corectarea lucrărilor.

Elevii nu vor putea părăsi sala de clasă mai devreme de ora 11.
Nu este permis accesul părinților în școală.
Persoane de contact:
Prof.înv.primar
Camelia
poenarucamelia@yahoo.com;
Prof.înv.primar
Marilena
concursvsrcnjm@gmail.com.

POENARU,
BABAN,

tel.
tel.

0745.089782,

e-mail:

0746.109839,

e-mail:

Director,
Prof. Lucia Ionescu

ANEXĂ
Profesori asistenţi (nume, prenume, nr. de telefon, adresă de e-mail): …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profesori evaluatori (nume, prenume, nr. de telefon, adresă de e-mail): ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
…
…

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Şcoala

Numele și prenumele
prof. îndrumător

Notă: pentru buna completare a documentelor concursului, vă rugăm să folosiţi majuscule și
diacritice.

