CONCURSUL JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR
„SPORT, NATURĂ SĂNĂTATE”
EDIŢIA a II-a
REGULAMENT
Concursul se va desfăşura în data de 4 aprilie 2012 în cadrul activităţilor „ŞCOALA
ALTFEL”
LOCUL DE DESFĂŞURARE: COLEGIUL TEHNIC FORESTIER
ADRESA: Rm. Vâlcea , jud. Vâlcea ,str. Calea lui Traian 195-197
TELEFON: 0250749521
FAX: 0250749521
ADRESE DE CONTACT: batar_liliana@yahoo.com
PROGRAM
Data: 4 aprilie 2012
Orele: 800- 1400
COMISIA JUDEŢEANĂ DE ORGANIZARE
Comisia de organizare este formată din:

Prof. Papuzu Cornelia - director CCD. Vâlcea

Ing. Vlăsceanu Ion - inspector tehnologii ISJ Vâlcea

Ing. Staicu Gabriela - director adj. CTF Vâlcea

Prof. Ciochină Luisa - responsabil proiecte CTF Vâlcea

Prof. Batâr Liliana
- iniţiator proiect CTF Vâlcea.
COMITETUL DE ORGANIZARE
Comisia de organizare asigură condiţiile de desfăşurare a concursului, stabileşte
comisia de evaluare, stabileşte programul activităţilor pe ore, urmăreşte desfăşurarea corectă a
concursului, afişează listele de participanţi, cumulează punctajele, afişează şi transmite
rezultatele, face premierea participanţilor şi este formată din:

Prof. Popescu Romeo - director CTF Vâlcea

Prof. Batâr Liliana

Ing. Manea Rodica

Ing. Popa Ecaterina

Prof. Ignat Elena

Prof.. Dobre Daniela

Prof. Iordache Rocsana

Prof. Marinescu Camelia
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară la iniţiativa asociaţiei ECO.B, pe baza unui proiect de
parteneriat, avizat de ISJ Vâlcea.
Concursul are scopul de a verifica cunoştinţele de biologie vegetală, ecologie,
silvicultură ale elevilor şi abilităţile lor sportive şi de orientare în teren.

La concurs participă echipaje de câte patru elevi din clasele a VII-a ,a VIII-a de la
şcolile generale din judeţ şi de la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a de liceu.
Fiecare şcoală participă la etapa judeţeană cu un singur echipaj.
Înscrierea în concurs la etapa judeţeană se face cu cel puţin 5 zile înainte de data
concursului prin telefon, e-mail, fax.
Taxa de înscriere 10 lei /echipaj se achită în ziua concursului sau în contul IBAN
RO65CECEVL0143RON0424490.
Concursul se desfăşoară în două etape, etapa locală este organizată la nivelul fiecărei
şcoli.
Etapa judeţeană se desfăşoară la Colegiul Tehnic Forestier, Rm. Vâlcea.
Fiecare echipaj este însoţit de un profesor de sport, biologie ,chimie, ecologie
,silvicultură.
PROBELE CONCURSULUI
Probele sunt diferenţiate pentru gimnaziu şi liceu, punctajele se cumulează.
1. PROBA TEORETICĂ-începe la ora 930
Participă un singur elev/echipaj. Timp de lucru -1oră
 Pentru gimnaziu - un test teoretic cu noţiuni de ecologie generală , biologie
vegetală şi un eseu pe o temă dată .
 Pentru liceu – test grilă cu noţiuni de ecologie generală, biologie vegetală
silvicultură şi scurt eseu pe o temă dată.
2. PROBA PRACTICĂ
Participă cei 4 elevi din echipaj şi verifică abilităţile sportive şi de orientare în teren.
Fiecare echipaj are echipament sportiv şi primeşte harta traseului, busolă, telemetru , fişă
pentru înregistrarea răspunsurilor corecte. Timpul de parcurgere a traseului se înregistrează cu
un cronometru şi se punctează.
3. PROBA ECOLOGICĂ- se aduce de către echipaj la sosire,se expune şi se prezintă
de către unul dintre elevii echipajului .
Constă în prezentarea unui obiect construit de elevi din materiale refolosibile. Se
punctează originalitatea , desing-ul, utilitatea produsului.
Fiecare probă primeşte maxim100 puncte , punctajul maxim total va fi de 300 puncte.
EVALUARE
Testele teoretice,baremele de corectare, fişele de traseu , hărţile sunt propuse de
organizatori şi avizate de ISJ.Vâlcea
COMISIA DE EVALUARE- se stabileşte de către Comisia de organizare.
 Pentru proba teoretică 2 corectori /20 lucrări, specialitate- biologie, ecologie,
silvicultură.
 Pentru proba practică 2 profesori de sport şi 2 profesori de silvicultură.
 Proba ecologică va fi evaluată de 2 profesori, specialitate - ecologie
PREMIEREA
Se cumulează punctajul pentru fiecare echipaj , se întocmeşte clasamentul separat
pentru gimnaziu şi liceu.
Toţi elevii primesc diplome de participare.
Se acordă diplome pentru locurile 1 , 2 şi3 şi premii în rechizite şcolare atât pentru
gimnaziu cât şi pentru liceu.
Profesorii îndrumători primesc adeverinţe de participare şi diplome pentru locurile 1,
2, 3.
Profesorii corectori , asistenţi şi însoţitori primesc adeverinţe de participare.

