MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
GRUPUL SCOLAR ,,MATEI BASARAB’’ CRAIOVA
Adresa: Craiova, str. Vasile Alecsandri nr. 113
Telefon:0251/433831; email:www.matei-basarab.rdscv.ro

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
GRUPUL SCOLAR ,,MATEI BASARAB”
ORGANIZEAZA IN DATA DE 28 MAI 2010

Aviz I.S.J. Dolj

CONCURSUL JUDETEAN

,, MESAJUL MEU ANTI-TABAC ”
Concurs de graffiti adresat elevilor claselor VIII-XII, cu ocazia zilei mondiale fara tutun

,, NATURA CERE AJUTOR ”
Concurs de desene pe asfalt pentru prescolari si elevi ai claselor I-IV, cu ocazia zilei copilului

1.
2.
3.
4.

MOTTO :,,Un concurs de desen pentru copii e ca magia unui joc”.
Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: - artistic Grup ţintă: prescolari/elevi, educatori, invatatori, institutori şi profesori din judet
Obiective generale: a) Dezvoltarea interesului pentru protejarea sanatatii si a naturii
b) Formarea unor deprinderi de lucru in echipa
c) Implicarea elevilor in multiple activitati extrascolare
d)Realizarea activităţilor artistice si educative cu prescolarii si elevii
unitatilor şcolare implicate
e) Crearea unui climat bazat pe emulatie si valorificarea pozitivã a
diferentelor
5. Regulament: Concursul de desene pe asfalt se adresează prescolarilor si elevilor din
ciclul primar. Concursul de graffiti se adreseaza elevilor claselor VIII-XII. Fiecare cadru didactic
va participa cu un echipaj mixt s-au demixtat, format din patru elevi/e. Durata concursului va fi
de o ora, iar desenul se va desfasura pe aproximativ 2 m2 . Prescolarii si elevii din ciclul primar
vor putea fi indrumati de cadrele didactice, insa fara a interveni asupra desenului. Unitatea
organizatoare va pune la dispozitie panourile de desen pentru graffiti. Fiecare echipa participanta
se va prezenta cu creta pentru desenele pe asfalt si spray-urile pentru graffiti. Toti participantii
vor primi diplome .
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Programul zilei:





Ora 09 :30 – Sosirea participantilor
Ora 10: 00 – Executarea desenelor
Ora 11:00 – Jurizarea
Ora 11:15 – Premierea

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Cadrele didactice interesate din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, precum şi
cele din învăţământul special, vor anunţa participarea prin completarea fisei de înscriere ce va fi
adusa la secretariatul unitatii organizatoare pana joi, 20 mai 2010. In situatia unor conditii meteo
nefavorabile cadrele didactice vor fi anuntate, iar concursul se va reprograma la scurt
timp. Pentru fiecare echipa participanta se va completa cate o fisa de inscriere postata pe site-ul
www.matei-basarab.rdscv.ro.
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