Nume proiect: Impreună, împotriva violenței editia a VII a
Organizatori: Liceul Teoretic ,,Gh. Lazăr ,, Avrig organizează Concursul Educațional
Regional si Interjudețean ,,Împreună, împotriva violenței,,-Ediția a –VII–a.
Condiţii de participare: Concursul se află în Calendarul Activităților Educative Regionale și
Interjudețene –anul 2018 – Sunt invitati să participe elevi din clasele 0-XII si are 3 secțiuni ,
având ca scop reducerea incidenței agresivității în mediul școlar.
Perioadă înscriere: 05.03.2018 - 11.04.2018
Perioadă desfăşurare: 12.04.2018 - 26.04.2018

Avizat ,I.S.J.Sibiu

LICEUL TEORETIC
``GH. LAZĂR``
AVRIG

“ ÎMPREUNĂ,
ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI”
Ediţia a VII a
Concurs regional-interjudeţean cuprins in Calendarul Activităţilor
Educative Regionale si Interjudeţene al MEN din 2018

ECHIPA DE PROIECT:

Înv. BUDAC LUCIA
Înv. NICOLAE-BARBU RAMONA
Consilier şcolar: GAFTON SIMONA

Acest concurs se adresează elevilor din cls. 0 – XII

AN ŞCOLAR 2017 - 2018

Titlul proiectului: “Împreună, împotriva violenţei”

Categoria unde se încadrează proiectul: Cultural – artistic,literatură

Scurtă prezentare a proiectului:
Proiectul educational “Impreuna, impotriva violentei” este un
CONCURS, reprezentand o alternativa a educatiei tinerei generatii in ceea ce
priveste formarea unui comportament sanatos.
Este o actiune cu spectru larg, in sensul implicarii unui numar foarte
mare de elevi care vor participa la diferite actiuni, cu scopul formarii unui
comportament sanatos.
Activitatile extracurriculare pe care le-am avut in vedere se
adreseaza elevilor de invatamant primar,gimnazial,liceal, cu accent deosebit pe
grupurile potential defavorizate. Estimam participarea unui numar cat mai
mare de elevi, atat din mediul urban cat mai ales din mediul rural. Vom avea in
vedere,de asemenea,implicarea elevilor cu tulburari de comportament,, pe cei
cu parinti plecati in strainatate si elevi care intampina dificultati de invatare.

Activitati propuse:
1

Promovarea concursului in mediul scolar
Mediatizare

2

Desfasurarea etapei locale ( nivel de scoala )

3

Desfasurarea etapei regionale/interjudetene
- primirea materialelor

4

Evaluarea pentru fiecare sectiune in parte

5

Intocmirea clasamentului final si stabilirea castigatorilor pentru fiecare sectiune

6

Desfasurarea Festivitatii de premiere si Marsul impotriva violentei

PARTENERI:

» Liceul Teoretic “Gh. Lazar”Avrig
» Primaria/Consiliul Local Avrig
» Politia Orasului Avrig
» Protopopiatul Ortodox Avrig
» Centrul Cultural – Misionar “Gh. Lazar” Avrig

» Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Sibiu
Asociatia de parinti a Liceului
» Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu
CJAPP Sibiu

DESCRIEREA ACTIVITATILOR:
CALENDARUL ACTIVITATILOR

Nr.

ACTIVITATI

TERMENE

RESPONSABILI

crt.
1

Promovarea concursului
in mediul scolar

12-16.11.2017

Director :

19 – 23 .02.2018

prof. Novac Marius

Mediatizare
invatatoare :
Budac Lucia

invatatoare:

Nicolae-Barbu
Ramona

Consilier scolar:
Gafton Simona
2

Desfasurarea etapei
locale (nivel de scoala)

26.02 –2.03.2018

3

Desfasurarea etapei
regionale/ interjudetene

5.03 – 11.04.2018

- primirea materialelor
4

Evaluarea pentru fiecare 12.04. –
sectiune in parte
20.04.2018

5

Intocmirea
clasamentului final si
stabilirea castigatorilor
pentru fiecare sectiune

23 – 25.04.2018

6

Desfasurarea Festivitatii
de premiere si Marsul
impotriva violentei

26.04.2018

LOCUL DE DESFASURARE : SALA DE SPORT A LICEULUI
TEORETIC ,, GH. LAZAR ,, AVRIG

BENEFICIARI DIRECTI SI INDIRECTI:

ELEVI, PARINTI, CADRE DIDACTICE, COMUNITATEA LOCALA

ACTIVITTI DE PROMOVARE, MEDIATIZARE:

Revista Centrului Cultural –Misionar Gheorghe Lazar , Avrig, Ziarul Tribuna
Sibiului , brosuri, afise publicitare, site-ul liceului , site-ul ISJ Sibiu,
www.edu.ro, www.didactic.ro;
» prezentarea proiectului in revista locala “Avrigul din noi” si ziarul “Tribuna
Sibiului”
» postarea activitatii pe site-ul liceului Teoretic Gh. Lazar, Avrigwww.liceulavrig.ro ;
» postere si afise la unitatile scolare, ISJ Sibiu.

RESURSE MATERIALE
» aparat foto, camera video, computer, imprimanta, diplome, panouri

amenajate pentru expozitie, banere, baloane inscriptionate .

MONITORIZARE SI EVALUARE

» realizarea unei expozitii cu lucrarile copiilor;
» realizarea unui CD-album foto cu lucrarile premiate ;
» popularizarea concursului in presa locala si judeteana, ziarul Tribuna
Sibiului si revista locala Avrigul din noi;
» postarea proiectului educational pe site-ul ISJ Sibiu ;
» intocmirea unui portofoliu care sa cuprinda aspecte referitoare la modul
cum s-a desfasurat concursul si impactul pe care l-a avut in randul elevilor si
parintilor;
» intocmirea unui material pentru exemple de bune practice.

REZULTATE ASTEPTATE IN URMA DERULARII PROIECTULUI
» flexibilizarea ofertei de invatare si educare prin derularea acestui concurs ca o alternativa
educationala, diferita de cele incluse in curriculum;» stabilirea unor relatii de colaborare

intre cadrele didactice din scoala noastra si alte cadre didactice din judet si alte judete

Avizat I.S.J.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

SECTIUNEA I

Realizarea de desene, colaje (format A4) si afise publicitare (format A3).

GRUP TINTA: Elevii claselor 0-IV (ciclul primar)

Elevii vor realiza desene, colaje si afise publicitare pe tema
,,Impreuna,impotriva violentei,, .
Fiecare lucrare va avea scris pe verso, etichetat:
-

Numele si prenumele elevului;
Clasa;
Scoala:
Sectiunea:
Instructor/indrumator;
Localitatea / Judetul

CONDITII DE PARTICIPARE:

1. Data si locul desfasurarii: 26 aprilie 2018, Liceul Teoretic,, Gheorghe Lazar,,
Avrig, judetul Sibiu- Sala de Sport a liceului;
2. Inscrierea participantilor: 5. 03 – 11. 04. 2018
3. Depunerea /trimiterea lucrarilor: pana la 11.04. 2018
4. Conditii referitoare la realizarea lucrarilor

Inscrierea participantilor se face pe baza fisei de inscriere din anexa 1,
trimisa odata cu lucrarile si acordul de parteneriat (anexa 2 ) in doua

exemplare cu stampila scolii d-voastra, urmand ca noi sa va returnam unul,
odata cu diplomele, prin posta, (respectand data limita precizata), intr-un
plic A4, la adresa:
» pentru sectiunea I- Inv. Budac Lucia str. Horia, nr 27, localitatea
Avrig, jud.Sibiu,pentru Concursul regional/interjudetean
,,Impreuna, impotriva violentei,,
- informatii: lucia_b24@yahoo.com
;
tel: 0269523880

» pentru sectiunea a II a - Inv. Nicolae Barbu Ramona, str. Horia, nr 27,
localitatea Avrig, jud.Sibiu, pentru
Concursul regional/interjudetean
,,Impreuna, impotriva violentei,,
- informatii:
puiuanca@yahoo.com;
tel: 0269523880

» pentru sectiuneaa III a – consilier scolar Gafton Simona, str. Horia,
nr. 27, localitatea Avrig, jud.Sibiu, pentru Concursul
regional/interjudetean ,,Impreuna, impotriva violentei,,
- informatii :
simona_gafton@yahoo com
-

tel: 0269523880

Lucrarile elevilor nu se restituie!

Plicurile care nu vor fi timbrate corespunzator si /sau nu au trecute
adresele unde urmeaza sa fie trimise, nu vor fi expediate, deoarece
organizatorii nu-si asuma raspunderea sa timbreze si sa completeze plicurile
autoadresate.

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrari, indiferent in
ce sectiune se incadreaza acestea.
Diplomele si adeverintele vor fi trimise, pana la data de 10 iunie 2018 ,
tuturor participantilor.
Nu ne asumam raspunderea pentru lucrarile trimise prin diverse
persoane intermediare.
Va rugam sa trimiteti plicuri individuale autoadresate si timbrate.

Cadrele didactice care nu respecta regulamentul vor fi
descalificate
Lucrarile se pot trimite prin posta sau se predau personal la Liceul
Teoretic Gh. Lazar, Avrig, str. Horia, nr 27, loc. Avrig, jud.Sibiu

Va rugam sa respectati regulamentul !!!!!!!!!!!!!!
Persoane de contact: Inv. BUDAC LUCIA; Inv. NICOLAE – BARBU RAMONA,
cons. scolar –GAFTON SIMONA

CRITERII DE EVALUARE:

» Ingeniozitatea compozitiei – 30 p;
» Expresivitatea compozitiei – 30p;
» Punerea in valoare a temei – 30p;

Se acorda 10 p din oficiu

Nota: • Lucrarile elevilor trebuie sa respecte tema data, utilizand materiale si
tehnici de lucru la alegere;

• Lucrarile elevilor nu se restituie;
• Se vor acorda premiile I,II,III, mentiuni pentru fiecare sectiune in parte
si diplome de participare/adeverinte pentru cadrele didactice;
• Se va urmari in mod deosebit originalitatea si imaginatia
participantilor, gradul de acoperire a foii, acuratetea lucrarii;
• Nu se admite interventia cadrului didactic in lucrare, aceasta va fi
descalificata .

SECTIUNEA II
POEZII SI ESEURI

GRUP TINTA: Elevii claselor V – VIII
Eseul sa nu depaseasca o pagina A4. Redactarea se va face cu litere de mana
(NU FORMAT ELECTRONIC).
POEZIA sa nu depaseasca 4 STROFE (a cate 4 versuri), de asemenea
redactarea cu litere de mana.
Fiecare lucrare va avea scris pe verso, etichetat:
-

Numele si prenumele elevului:
Clasa;
Scoala;
Sectiunea;
Instructor/indrumator;
Localitatea / Judetul

Lucrarile se pot trimite prin posta sau se predau personal la Liceul Teoretic
Gh. Lazar, Avrig, str. Horia, nr 27, loc. Avrig, jud.Sibiu
Persoane de contact: Inv. BUDAC LUCIA; Inv. NICOLAE – BARBU RAMONA;
psih.scolar-GAFTON SIMONA

CRITERII DE EVALUARE:

» Caligrafie, ortografie, punctuatie, aspectul lucrarii – 30 p
» Originalitatea lucrarii

- 30 p

» Punerea in valoare a temei

- 30 p

Se acorda 10 p din oficiu

SECTIUNEA III

Prezentare videoclipuri ( CD ), Prezentare Power Point
(CD),Dramatizari, Joc de rol (DVD)

GRUP TINTA: Elevii din clasele IX – XII

Videoclipul (2-3 minute)
Prezentare P.P. (max. 5 minute)
Dramatizari (joc de rol) – filmare video DVD-max 10 minute

Fiecare CD si DVD se eticheteaza de catre instructor cu:
-

Numele si prenumele elevului;
Clasa;
Scoala
Sectiunea;
Instructor/indrumator;
Localitatea;

Lucrarile se pot trimite prin posta sau se predau personal la Liceul Teoretic
Gh. Lazar, Avrig, str. Horia, nr 27, loc. Avrig, jud.Sibiu
Persoane de contact: Inv. BUDAC LUCIA; Inv. NICOLAE – BARBU RAMONA;
cons.scolar-GAFTON SIMONA

CRITERII DE EVALUARE:

» Originalitate
» Creativitate
» Dozarea timpului
CONDITII:

Pentru a se inscrie la acest concurs fiecare cadru didactic trebuie sa
completeze un formular de inscriere (anexa 1) pentru elevi respectand
regulile de completare si acordul de parteneriat (anexa 2)
Tabelele de inscriere se prezinta pe adresa liceului: Localitatea Avrig, str
Horia, nr.27,jud. Sibiu, in format electronic (e-mail) liceulavrig@yahoo.com,
personal sau prin posta.
NOTA:
* Un elev poate participa cu o singura lucrare obtinand un singur premiu;
* Toti elevii vor primi diplome de participare;
* Toti îndrumătorii vor primi adeverinte de participare.

!
ACEST PROIECT SE ADRESEAZA
ELEVILOR DIN INVATAMANTUL
PRIMAR, GIMNAZIAL SI LICEAL

NOTA:

* imagini de la Festivitatea de premiere si Marsul ,,Impreuna

impotriva violentei din Editiile anterioare gasiti pe adresa
www.liceulavrig.ro-rubrica Activitati extrascolare .

ANEXA 1
FORMULAR DE INSCRIERE
Concurs regional-interjudetean
“Impreuna, impotriva violentei!”

Institutie……………………………………………………………………

Adresa……………………………localitatea……………..judet…………

Telefon…………………email………………………………………………

Numele si prenumele

Instructorului/cadrului didactic…………………………………………

Specialitatea………………………………………………………………….

Adresa cadrului participant (pt a intra in posesia
diplomelor)…………………………………………………………………
Inscriere:

Nr.
Crt.

Data

Numele si prenumele
elevului

Clasa

Scoala

Sectiunea

Semnatura

ANEXA 2

Liceul TeoreticGh Lazar

Scoala……………..

Loc. Avrig- Jud. Sibiu

Judetul……………

Nr……/…….

Nr………../………

Acord de parteneriat

Incheiat azi……………………………………………………………
intre Liceul Teoretic Gh. Lazar, Avrig, reprezentat de director, profesor Novac
Emilian Marius, inv. Budac Lucia, inv. Nicolae-Barbu Ramona si consilier
scolar Gafton Simona si Scoala/Liceul…………………………
Jud………………reprezentata prin director…………………………….
si inv/prof……………………………………………………………….
in vederea colaborarii pentru realizarea proiectului,,Impreuna,
impotrivaviolentei!,, se incheie acest contract de parteneriat.
Scop: reducerea incidentei, agresivitatii in mediul scolar/ constientizarea si
prevenirea violentei

Institutia partenera se obliga:
1. Sa trimita scolii organizatoare contractul de parteneriat, semnat si
stampilat si fisa de inscriere;

2. Sa mediatizeze in timp util proiectul in cadrul institutiei de invatamant;
3. Sa respecte regulamentul proiectului;
Scoala organizatoare se obliga:
1.
2.
3.
4.

Sa mediatizeze in timp util proiectul regional/ interjudetean;
Sa trimita la timp diplomele de participare si premiile;
Sa tina legatura cu judetele participante la concurs;
Sa asigure spatiul pentru realizarea expozitiei si desfasurarea in bune
conditii a festivitatii de premiere;
5. Sa organizeze Marsul impotriva violentei, cu toti participantii la
festivitate in colaborare cu toti partenerii implicati in proiect
Toti partenerii din acest proiect se obliga sa colaboreze pe toata durata
proiectului pentru ca activitatile sa se desfasoare conform scopului stabilit in
anul scolar 2017/2018.

Liceul Teoretic Gh. Lazar
Avrig, Sibiu

Director,
Prof. Novac Emilian Marius

Scoala/Liceul………………..
……………………………..

Director,
Prof. ……………………

Organizatori:

Inv. Budac Lucia
Inv. Nicolae – Barbu Ramona
Cons. scolar- Gafton Simona
Pentru detalii și înscrieri vizualizați www.liceulavrig.ro

