
 
 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE   

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA 

LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

LICEUL TEHNOLOGIC “LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII “VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL 

PLOIEŞTI 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  

a concursului ŞTII ŞI CÂŞTIGI, ediţia V 

înscris în CAEJ Prahova 2019, poziţia 148 

 

ORGANIZATOR:  LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

 

PARTENERI: LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU, MUNICIPIUL PLOIEŞTI, LICEUL 

TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU, MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

 

Coordonatori :  prof. Contescu Mihaela Magdalena 

        prof. Gabor Sorin Viorel 

 

ARGUMENT: 

Activitatea organizată îşi doreşte a fi un concurs care să-i stimuleze pe elevii participanţi să fie 

mai responsabili faţă de asimilarea cunoştinţelor. Concursul angajează în plan pedagogic noi modalităţi 

de selecţionare a conţinutului instruirii, care presupun, pe de o parte, concentrarea asupra cunoştinţelor 

şi capacităţilor de bază cu valoare formativă maximă, iar pe de altă parte extinderea sferei acestora la 

toate nivelurile sistemului. Cultivarea respectului faţă de ceilalţi, a relaţionării în timpul unei competiţii, 

încurajarea spiritului de competiţie sunt aspecte care trebuie promovate continuu în şcoală. 

SCOPUL PROIECTULUI 

 Cultivarea şi valorificarea potenţialului de cunoştinţe generale ale elevilor prin utilizarea 

transferului de informaţii referitoare la tematica concursului; 

 Obiectivele specifice ale proiectului: 

       Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la concurs; 

       Relaţionarea elevilor în condiţiile unei competiţii şcolare; 

       Perfecţionarea capacităţii de comunicare şi de înţelegere a legăturii dintre discipline; 

       Dezvoltarea şi antrenarea spiritului de echipă şi fair-play; 

       Socializarea celor implicaţi, precum şi promovarea imaginii şcolilor partenere 

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor a X-a – LICEE TEHNOLOGICE 

PARTICIPARE: DIRECTĂ 

DATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 23 mai 2019 (ora va fi comunicată ulterior) 

NIVEL: LICEAL 



 

 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: 

1. În concurs intră echipe a câte 4 elevi de clasa a X a, aparţinând aceleiaşi clase (câte două echipe de 

la fiecare liceu partener și una din celelalte licee). Fiecare școală participantă  va primi bibliografia 

constând în întrebări tip grilă din cele 4 domenii. 

  2. Sunt 4 probe de concurs din 4 domenii diferite: psihologie, geografie, istorie si educaţie 

antreprenorială.  Pentru fiecare disciplină de concurs vor fi pregătite un număr de minim 25 de întrebări. 

  3. Domeniul va fi ales de către echipa care va răspunde corect şi cel mai rapid la o întrebare de cultură 

generală (care nu au avut-o în bibliografie). 

  4. Răspunsul la întrebarea ce va alege domeniul va fi şi el contabilizat la punctajul final al echipelor. 

  5. Întrebările celor 4 domenii vor fi extrase, pe rând, dintr-un bol. În bol vor fi introduse 10 din 

întrebările pregătite pentru fiecare domeniu. 

  6. Elevii vor avea la dispoziţie, pentru fiecare întrebare, 15-20 secunde pentru a scrie pe cartonaşe/fişe 

răspunsul considerat corect. La semnalul moderatorului, toţi vor arăta cartonaşele cu răspunsurile lor. 

  7. Juriul va nota fiecare răspuns corect şi va realiza punctajul final. 

  8. Câştigătoare va fi echipa cu cel mai mare punctaj obţinut. 

  9. Se vor acorda câte un premiu pentru fiecare loc: I, II şi III și o mențiune (sau mai multe în funcție 

de numărul participanților). 

10. Pentru departajare (în cazul în care punctajul va fie egal pentru mai multe echipe la finalul celor 4 

probe) va exista o probă de baraj cu întrebări de cultură generală, întrebări care nu au fost în bibliografia 

recomandată. Se va adresa, pe rând, câte o întrebare până când se va putea stabili clasamentul final. 

11. Premiere: toţi elevii vor primi diploma de participare, iar echipele care vor ocupa primele trei locuri 

vor primi diplome şi trofee.  

 

ÎNSCRIERE: 

Fişa de înscriere se va transmite completată şi scanată până la data de 18 aprilie 2019 pe adresa de email 

soringabor67@yahoo.ro . Bibliografia (întrebările grilă) le puteţi obţine de la aceeaşi adresă. 

 

Dispoziţii finale: 

Nu se percepe taxă de participare. 

Toţi profesorii coordonatori/îndrumători vor primi adeverinţe/ diplome de participare. 

Proiectul va fi vizibil pe site-ul liceului organizator http://www.liceul1maiploiesti.ro/  

 

 

 

 

Director,  

 

Prof. Neacşu Camelia 

 

Coordonatori:  

Prof. Contescu Mihaela 

Prof. Gabor Sorin 

mailto:soringabor67@yahoo.ro
http://www.liceul1maiploiesti.ro/


 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

CONCURS  

ŞTII ŞI CÂŞTIGI 
Înscris în CAEJ Prahova 2019, poziţia 148 

Ediția a V-a (23.05.2019) 

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător:  ................................................................ 

Instituția de învățământ: ............................................................................................................. 

Localitatea: .................................................................................................................................... 

E-mail profesor îndrumător: ....................................................................................................... 

Telefon de contact profesor îndrumător: ................................................................................... 
 

 

Nr. 

crt. 
 

 

Nume și prenume elev 

(echipa 4 elevi din aceeasi clasa) 

 

Clasa 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

*Elevii vor fi însoţiţi obligatoriu de un cadru didactic în ziua desfăşurării concursului. 

 

 

Subsemnatul (profesorul îndrumător)…………………………………………………… certific că  

elevii înscrişi fac parte din aceeaşi clasă. 

 

Semnătură, ………………………………….. 

 

 

 

 

Director, 

 

………………………………………………………. 


