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REGULAMENT PARTICIPARE PROIECT EDUCATIV „ÎNVĂȚĂM SĂ CIRCULĂM PE
STRADĂ ȘI ÎN AFARA EI”

Concursul este adresat preşcolarilor de la grupele mari şi se desfășoară în două etape ( etapa locală și
etapa județeană).
Bibliografia pentru parcurgerea programei va fi publicată împreună cu regulamentul și transmisă
unităților înscrise în concurs.
Activitatea 1 – înscrierea participanților/partenerilor
În perioada 02.05.2017-16.05.2017 fiecare unitate școlară își va desemna un coordonator și se vor
comunica numele și datele de contact (telefon și e-mail) ale coordonatorului concursului la nivel de unitate
școlară. Persoana desemnată în acest sens va organiza și comunica cu grădinița organizatoare pe toată
perioada desfășurării concursului.
Coordonatorul va completa acordul de parteneriat, îl va scana și îl va trimite pe e-mail la adresa
scoalaaltfel@yahoo.ro cu subiectul ”înscriere concurs educație rutieră”.Dacă se dorește ca fiecare cadru
didactic înscris în concurs să primească acord de parteneriat, atunci se va completa acordul de parteneriat cu
numele tuturor cadrelor înscrise. De asemenea, înscrierea cadrelor didactice se va realiza centralizat de către
coordonator prin completarea și trimiterea fişei de înscriere în format electronic.
Activitatea 2 – propunerea de subiecte
În perioada 02.05.2017-16.05.2017, cadrele didactice coordonatoare vor centraliza și transmite
propunerile de subiecte de evaluare pe adresa de e-mail: scoalaaltfel@yahoo.ro cu subiectul ”propunere
subiecte concurs circulație”, minim 5 indicatori de evaluare și baremul detaliat și explicit cu punctaj
diferenţiat până la 10 zecimale pentru asigurarea unei departajări între concurenți.
Fișele cu propunerile de subiecte se vor trimite în format word cu numele și unitatea propunătorului.
Activitatea 3
Concursul se desfășoară în două etape ( etapa locală și etapa județeană).
Bibliografia pentru parcurgerea programei va fi publicată împreună cu regulamentul și transmisă
unităților înscrise în concurs.
Etapa I (locală) se va desfășura pe data de 18.05.2017 la grupă, toți copiii având dreptul să participe.
Subiectele se vor transmite prin e-mail fiecărui cadru didactic coordonator din unitatea înscrisă în concurs,
în ziua premergătoare concursului după ora 2000. Cadrul didactic coordonator din unitate va avea obligația
de a tipări și multiplica subiectele și de a le transmite cadrelor didactice din unitate în dimineața concursului
împreună cu baremul de corectare.
Subiectele vor fi formulate conform programei școlare parcurse/bibliografiei, și se vor adresa copiilor de
nivel II, respectiv grupă mare. Lucrările vor fi evaluate de către cadrele didactice membre în comisia de
evaluare la nivel local desemnată de unitate, conform punctajelor și baremelor transmise. În urma evaluării
lucrărilor, se vor selecta primii trei copii/grupă calificați în urma punctajului obținut, care vor participa la
faza a II-a a concursului, cea județeană. Coordonatorul pe unitate va avea obligația de a elibera fiecărui
copil diploma de participare/premiu, după caz, iar fiecărui cadru didactic membru în comisie, după caz,
diploma/adeverință de organizator și evaluator al concursului pentru faza locală, conform modelului primit.
Acestea vor fi semnate și ștampilate de către directorul unității.
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Etapa a II-a se va desfășura pe data de 08.06.2017, în fiecare unitate parteneră și vor participa toți
copiii calificați la faza locală. Subiectele se vor transmite prin e-mail fiecărui cadru didactic coordonator din
unitatea înscrisă în concurs, în ziua premergătoare concursului după ora 2000. Cadrul didactic coordonator
din unitate va avea obligația de a tipări și multiplica subiectele și de a le transmite conform nivelului de
vârstă al copiilor în dimineața concursului împreună cu baremul de corectare. Copiii vor fi grupați pe
criteriul grupei în clase distincte. Se vor desemna persoanele supraveghetoare din rândul cadrelor didactice
care nu predau la grupele din care provin copiii calificați la această fază. Coordonatorul la nivel de unitate,
în dimineața concursului va înmâna acestor cadre didactice fișele de concurs realizând un instructaj privind
citirea sarcinilor și indicațiilor ce se vor putea da copiilor astfel încât sarcinile să fie înțelese de copii.
Lucrările participante în concurs se vor transmite fără a fi evaluate/corectate la Grădinița cu
P.P.”Curcubeul copilăriei”, Craiova, până vineri, 16.06.2017. Evaluarea se va realiza conform
baremelor/punctajelor transmise de către grădinița organizatoare. Aceasta va asigura evaluarea și va
transmite către fiecare coordonator la nivel de unitate lista în format PDF sau JPEG, semnată și ștampilată
cu premiile și punctajele acordate.
Activitatea 4 – proba a II-a din etapa județeană
Cei trei copii/grupă calificați la etapa aII-a vor forma câte o echipă. Echipele formate din cei trei copii
calificați pentru faza județeană/ grupă de vârstă/unitate vor prezenta ca probă în concurs câte o machetă de
dimensiuni maxim 1m x 1m care să cuprindă elemente de educație rutieră.
Punctajul final se va realiza însumând punctajele de la proba scrisă și cele de la evaluarea
machetei.Evaluarea machetei se va juriza de către un juriu compus din reprezentanți ai IPJ Dolj și
organizatori.
Activitatea 5
Coordonatorii proiectului educativ vor realiza un auxiliar didactic, prin centralizarea propunerilor de
teme/subiecte primite de la cadrele didactice, în etapa de propunere subiecte. Auxiliarul didactic va avea
ISSN, iar fiecare cadru didactic va avea propriul articol publicat. Auxiliarul va fi distribuit cadrelor
didactice implicate, în format electronic, până la data de 31.07.2017.
Pe parcursul lunilor august și septembrie se va realiza diseminarea rezultatelor proiectului în mediul online (www.didactic.ro, www.educatoarea.ro, site-ul grădinițelor partenere ) .
NOTĂ: Fiecare cadru didactic implicat în proiect va participa la toate acțiunile proiectului, având
obligația de a trimite cordonatorilor desemnați, în termen, materialele cerute, după o selecție atentă a
acestora. Totodată, fiecare cadru didactic implicat, va avea obligația de a populariza proiectul și de a
respecta regulamentul proiectului.
Partenerii vor face propuneri de subiecte pe teamatica și bibliografia propusă, propuneri care se vor
încadra în cerințele impuse în regulament. Comisia de selecție a subiectelor va realiza modele de fișe pentru
grupa mare din care se vor selecta fișele aplicate la faza locală și județeană. La faza județeană, pe lângă
proba scrisă, fiecare unitate şcolară va lucra în echipă și va aduce spre evaluare o machetă realizată conform
cerințelor din regulament.
Lucrările vor fi corectate de o comisie desemnată, pe baza baremului și se vor acorda premiile I, II,
III și mențiune, în funcție de punctajul obținut de fiecare concurent prin realizarea mediei aritmetice dintre
punctajul de la proba scrisă și cel obținut la machetă.
Toate propunerile de subiecte vor fi studiate și selectate pentru a fi cuprinse împreună cu baremul de
corectare într-un auxiliar sub forma unei publicații cu ISSN ce va fi trimis către toate educatoarele înscrise
în proiect în format word și PDF pentru a putea fi utilizat cu ușurință la clasă.
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