LICEUL ,,GH. MUNTEANU MURGOCI’’ – MĂCIN
Comisia pentru Activităţi Educative
Comisia de Combatere a Violenţei
Profesor coordonator : Condurache Nicoleta

CONCURS: ,,Cartea Recordurilor’’ a Liceului
SCOPUL: Organizarea unui concurs pentru elevii liceului vizând dezvoltarea capacităţilor
de cooperare şi de comunicare, exersarea drepturilor şi responsabilităţilor

ARGUMENT
Educaţia urmăreşte formarea personalităţii umane. Spiritul civic, conduita civilizată, politeţea,
altruismul, cooperarea se învaţă şi se educă. Prin concursul CARTEA RECORDURILOR A LICEULUI avem
în vedere dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi de cooperare ale elevilor liceului. Clasa este un grup social
în care elevii, prin intermediul relaţiilor interpersonale, comunică între ei, se percep reciproc.
Formarea unei concepţii corecte de viaţă trebuie sprijinită pe exemple concrete, convingătoare şi
accesibile, pe realizări de situaţii reale. Elevii, prin intermediul concursului, vor avea ocazia de a exersa
drepturile şi responsabilităţile sistemului democratic. Un bun cetăţean participă activ la rezolvarea problemelor
comunităţii în care trăieşte şi respectă legea.
Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, asumarea consecinţelor propriilor fapte, autodisciplina,
conştiinţa civică, solidaritatea sunt valori care trebuie cultivate încă de pe băncile şcolii, pentru ca elevii să
poată deveni cu adevărat cetăţeni responsabili.
Printr-o serie de activităţi realizate atât în cadrul şcolii, cât şi la nivelul comunităţii locale elevii îşi
pot dovedi interesul faţă de principiile importante ale muncii în cadrul comunităţii umane.

MODALITĂŢI DE REALIZARE
Concursul vizează următoarele domenii:
- activităţi organizate împreună cu comunitatea;
- activităţi culturale;
- activităţi sportive;
- activităţi distractive

REGULAMENT
Elevii trebuie să aibă în vedere stabilirea unui record plin implicarea tuturor elevilor clasei. Prin activitatea care
se va realiza şi prin materialul care va rezulta, elevii trebuie să transmită un mesaj pozitiv pe una dintre următoarele teme:
PATRIOTISMUL, PROMOVAREA CULTURII, NONVIOLENŢA, VALORI MORALE, ROLUL EDUCAŢIEI,
RESPECTUL ŞI ALTE VALORI ETICE.
Fiecare colectiv înscris va pregăti până pe 20 aprilie o PREZENTARE POWER POINT care să cuprindă:
-

scurte informaţii despre activităţile realizate;
mottouri şi impresii în urma realizărilor activităţilor;
fotografii;
alte materiale din care să reiasă rezultatele activităţilor desfăşurate.

Desfăşurarea concursului:
Fiecare clasă participantă trebuie să aibă în vedere următoarele criterii:
- stabilirea unui record validat la nivelul şcolii prin realizarea unui material pe temă la alegere;
- realizarea unei acţiuni de promovare a recordului stabilit de clasă;
- realizarea unui material de przentare a recordului (film, articol pentru revista şcolii, reclamă etc.)
- păstrarea şi afişarea în clasă a rezultatelor proiectului: fotografii, postere, imagini – concretizarea recodului.

Vă dorim mult succes!!!
FINALIZAREA CONCURSULUI

La finalizarea perioadei de concurs, dosarele vor fi analizate de o Comisie din care vor face parte:
- d-na director
- două cadre didactice
- reprezentant al elevilor
- reprezentant din Comitetul Reprezentativ al Părinţilor
- reprezentant al Comunităţii Locale

Rezultatul va fi anunţat pe data de 23 aprilie 2014 în cadrul festivităţii dedicate Zilei Liceului .

