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CONCURS JUDEȚEAN 
“CUM NE PROTEJĂM SĂNĂTATEA? 

ediția I,  mai-iunie 2020 
REGULAMENT 

 
 

 

Concursul “ Cum să ne protejăm sănătatea?” urmărește formarea unui 

comportament responsabil faţă de sine, faţă de alţii, faţă de mediul natural şi social, 

dezvoltarea spiritului practic, inteligenţei şi creativităţii pentru a răspunde nevoilor 

individuale şi ale comunităţii. 

Concursul  este propus pentru a fi avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 

precum și includerea acestuia  în oferta  Casei  Corpului  Didactic  Simion Mehedinți 

Vrancea  pentru anul școlar 2019-2020. 

Tema ediţiei: Prezentarea într-o manieră originală a măsurilor de protecție a sănătății 

în condițiile pandemiei de COVID-19 

Perioada concursului: mai – august 2020 
Desfăşurarea concursului: 

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial, celor din ciclul liceal, precum 

şi cadrelor didactice şi este organizat pe 3 secţiuni: 

 Secţiunea gimnaziu  

Secţiunea liceu 

Secţiunea profesori 

Secţiunea gimnaziu implică participarea indirectă a elevilor şi constă în 

trimiterea unor creaţii ale acestora (machetă, desen, poster, colaj, realizate în tehnică de 

lucru la alegere), în format digital, care respectă tema ediţiei. 

Secțiunea gimnaziu se desfășoară pe trei grupe care vor fi jurizate separat: 

- grupa elevilor din învățământul preșcolar; 
- grupa elevilor din clasele CP- clasa a IV-a; 
- grupa elevilor din clasele a V-a și a VIII-a. 

O lucrare poate avea maximum un singur autori şi un profesor coordonator. 

Nu sunt admise lucrări care nu sunt originale. 

Înscrierea la concurs se face prin trimiterea creaţiilor elevilor, scanate sau 

fotografiate, salvate cu numele lucrării şi al autorului, însoţite de fişa de înscriere şi 

Aprobat 

 în CA din data de 

18.05.2020, 



 
trimise pe adresa ccd_vrancea@yahoo.com   până în data de 11 iunie 2020. 

Criterii de evaluare: 

- respectarea tematicii concursului 
- originalitatea și creativitatea 
- expresivitatea plastică 
- mesajul transmis. 

Participanţii vor primi diplome care vor fi trimise în format electronic, pe adresa 

de email a profesorului coordonator. 

Nu se percepe taxă de participare. 
Nu se admit contestații. 

Secţiunea liceu constă în prezentarea unui material de documentare 

ştiinţifică (prezentări, referate, proiecte, exemple de bună practică din activitatea şcolară 

etc.) care se încadrează în tematica concursului. 

Participarea este indirectă. 

Lucrările vor fi redactate cu diacritice şi vor avea maximum trei pagini. Acestea 

vor fi  redactate  cu  aplicaţia  Microsoft  Office  Word,  format  A4,  font  Arial,  mărime  

12, distanţa dintre rânduri 1.5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta. Titlul 

lucrării va  fi  centrat,  boldat  iar  sub  titlu  se  va  scrie,  aliniat  dreapta,  autorul/autorii   

lucrării, clasa, profesorul coordonator, instituţia de învăţământ, localitatea, judeţul, cu 

Arial 12, aliniat dreapta. La sfârşit, se va consemna bibliografia. 

O lucrare poate avea maximum doi autori şi un profesor coordonator. 
Nu sunt admise lucrări care nu sunt originale. Responsabilitatea pentru 

conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor. 

Criterii de evaluare: 

- respectarea tematicii concursului 
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- lucrarea demonstrează completitudine şi acoperire în raport cu tema 

aleasă 

- abordarea temei a fost făcută dintr-o perspectivă personală, autorul 

demonstrând originalitate. 

Participanţii vor primi diplome care vor fi trimise în format electronic, pe adresa 

de email   a   profesorului   coordonator   şi   revist   cu   ISSN   a CCD Vrancea, Vârstele 

școlii.  

Înscrierea participanţilor  se  face  până  în  data  de  11 iunie  2020, prin  e-mail  

la adresa   ccd_vrancea@yahoo.com     prin   transmiterea    formularului   de înscriere 

şi a lucrării. 

Nu se percepe taxă de participare. 
Nu se admit contestații. 

Secţiunea profesori se adresează cadrelor didactice dornice să 

împărtăşească exemple de bune practici din activitatea on-line desfăşurată în 

promovarea protecţiei sănătății (ştiinţifică, proiecte didactice, activităţi, etc). 

Această secţiune este organizată sub formă de simpozion, cu participare indirectă. 
Lucrările vor fi redactate cu diacritice şi vor avea 3-4 pagini cu tot cu anexe. 

Acestea vor fi  redactate  cu  aplicaţia  Microsoft  Office  Word,  format  A4,  font  Arial,  

mărime  12, distanţa dintre rânduri 1.5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta. 

Titlul lucrării va  fi  centrat,  boldat  iar  sub  titlu  se  va  scrie,  aliniat  dreapta,  

autorul/autorii   lucrării, instituţia de învăţământ, localitatea, judeţul, cu Arial 12, aliniat 

dreapta. La sfârşit, se va consemna bibliografia. 

Model: 

Ștefănescu Alex, Istoria literaturii române contemporane (1941-2000), Editura Mașina 

de scris, București, 2005 

 

O lucrare poate avea un singur autor. Responsabilitatea pentru conţinutul 

lucrărilor aparţine autorului. 

Participanţii vor primi diplome care vor fi trimise în format electronic, pe adresa 

de email şi revista cu ISSN a CCD Vrancea, Vârstele școlii. 

Nu se percepe taxă de participare. 
Nu se admit contestații. 
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Înscrierea participanţilor  se  face  până  în  data  de  11 iunie  2020, prin  e-mail  

la adresa    ccd_vrancea@yahoo.com    prin    transmiterea formularului    de înscriere 

şi a lucrării. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: 

- adresa de email ccd_vrancea@yahoo.com  . 
 
 

DIRECTOR,  
Prof. dr. Livia-Silvia PROCA-MARCU 
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