În cadrul proiectului educațional Școala pentru valori autentice, lansăm o provocare pentru toți elevii
claselor a V-a și a VI-a:

Cea mai responsabilă clasă!
În ce constă această competiție?
Cerința 1:
În perioada 23 – 29 noiembrie, fiecare clasă participantă va produce o
broșură de minimum 4 pagini A4 în care va prezenta conceptul de
responsabilitate în patru contexte:





responsabilitatea acasă
responsabilitatea la școală
responsabilitatea pe stradă
responsabilitatea față de propria persoană

Prezentarea conceptului de responsabilitatepoate fi făcută în diverse
moduri în paginile broșurii: sub formă de compunere, o combinație de
imagini și text, sub forma unei liste, în versuri, digital sau manual.
Important! Broșura va fi predată doamnei Mihaela Balan, la bibliotecă, până cel târziu miercuri, 29
noiembrie 2017, ora 9.15.
Cerința 2:
Pe parcursul celor cinci zile ale competiției, la finalul fiecărei ore de curs, un elev desemnat din fiecare clasă
va prezenta profesorului o fișă pe care acesta este invitat să acorde un punctaj întregii clase, punctaj între 1
si 10, care să reflecte:





curățenia din clasă
atenția elevilor clasei pe parcursul orei
gradul de participare a elevilor clasei pe parcursul orei
ținuta elevilor

Cele cinci fișe corespunzătoare celor cinci zile de competiție vor fi preluate de la profesorul diriginte al
clasei. La finalul fiecărei zile din perioada de concurs, un elev din fiecare clasă este responsabil cu predarea
fișei la bibliotecă, doamnei Mihaela Balan.
Atenție! Pe parcursul concursului, în timpul pauzelor, clasele participante vor fi evaluate de către
profesorul de serviciu, care va acorda un punctaj între 1 și 10 pentru atmosfera din clasă și atitudinea
elevilor din timpul pauzelor.
Unde și când va avea loc premierea câștigătorilor?
Premierea câștigătorilor va avea loc miercuri, 29 noiembrie 2017, în sala de festivități, în prezența tuturor
elevilor claselor participante. Înainte de anunțarea câștigătorilor, fiecare clasă participantă va desemna
patru elevi care vor prezenta conținutul broșurii în cadrul festivității de premiere.
Clasa câștigătoare va primi titlul de Cea mai responsabilă clasă, toate clasele participante vor primi
diplome de participare si fiecare elev va primi un obiect care le va aminti de implicarea în această
competiție.

Cum vor fi desemnați câștigătorii?
Desemnarea câștigătorilor va fi realizată în urma adunării următoarelor punctaje:
 punctajul pentru broșură – maximum 100 puncte (Broșura realizată de fiecare clasă participantă va
fi evaluată de către un juriu alcătuit din toți profesorii diriginți ai claselor participante, prin
acordarea a câte 25 de puncte pentru următoarele aspecte: calitatea conținutului, aspectul grafic,
creativitatea abordării temei, consistența materialului.
 media punctajelor acordate în cele cinci zile ale competiției de către profesorii clasei – maximum 10
puncte
 media punctajelor acordate în cele cinci zile ale competiției de către profesorii de serviciu –
maximum 10 puncte
 nota acordată de un juriu alcătuit din câte un reprezentant al elevilor claselor participante pentru
prezentarea broșurii – maximum 10 puncte. Criterii pentru evaluarea prezentării broșurii: fluența
prezentării, coerența prezentării, tehnici argumentative și persuasive, susținerea din partea
colegilor de clasă, atitudine în timpul discursului.
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