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I. Noţiuni generale
Concursul diriginţilor de clasă ” Diriginte, drag părinte” este un concurs municipal organizat de
DGETS în scopul evidenţierii şi promovării experienţei profesionale a diriginţilor de clasă.
II. Obiective:
evidenţierea diriginţilor cu un înalt potenţial profesionist;
- propagarea experienţei avansate a celor mai buni diriginţi din instituţiile de învăţământ
primar, secundar general, ciclul I, ciclul II din municipiu.
III. Modul de organizare
Participarea la concurs:
La concurs pot participa diriginţii de clasă din instituţiile de învăţământ primar,
secundar general, ciclul I, ciclul II din municipiu.
Participanţii la concurs au dreptul:
- să ia cunoştinţă de prevederile prezentului regulament şi să obţină informaţiile depline şi
concrete despre concurs;
să refuze de a participa la concurs la orice etapă a desfăşurării lui.
Desfăşurarea concursului:
Concursul se desfăşoară în 3 etape.
Etapa I - autodeterminarea;
Etapa a Il-a - activitatea practică a dirigintelui;
- Etapa a III - a - prezentarea temei de acasă
Etapa I - Autodeterminarea
Etapa respectivă se desfăşoară în instituţia de învăţământ.
Cerinţe pentru etapa I:
1. Participanţii prezintă la concurs un raport de creaţie despre activitatea de diriginte dc
clasă. Volumul raportului nu trebuie să depăşească 5 pagini.
Raportul de creaţie al participanţilor se discută în cadrul şedinţelor consiliilor profesorale.
Pentru prezentarea raporturilor de creaţie participanţii pot folosi diverse forme şi mijloace
care le-ar permite să-şi susţină proiectele. La consiliu se discută şi concluzia comisiei
metodice a diriginţilor. Instituţia are dreptul să promoveze la etapa următoare doar un
singur participant.
2. învingătorul I-ei etape prezintă până la 1 martie comitetului organizatoric următoarele
materiale:
cererea despre participare la etapa a Il-a;
raportul de creaţie;
extrasul din procesul - verbal al consiliului profesoral.
Etapa a Il-a - Activitatea practică a dirigintelui
Această etapă se desfăşoară în instituţia de învăţământ, în clasă (oră de clasă, masă
rotundă, dispută, conferinţă).
Cerinţe pentru etapa a Il-a:

-

1. Participanţii la etapa a Il-a prezintă comitetului organizatoric proiectul desfăşurat al
activităţii în formă scrisă şi electronică, data susţinerii lecţiei/activităţii publice cu 10
zile înainte de desfăşurarea ei.
2. Activităţile publice se vor desfăşura în perioada 12 martie - 06 aprilie 2018.
3. Criterii de determinare a învingătorilor etapei a Il-a:
materialele prezentate comitetului organizatoric se grupează câte 5 (conform ordinii
prezentării) şi se examinează până la momentul susţinerii lecţiei;
pentru aprecierea materialelor şi activităţilor publice vor fi formate grupuri de experţi din
rândul specialiştilor DGETS, directorilor - adjuncţi pentru educaţie cu gradul didactic
unu şi superior, diriginţilor cu experienţă bogată şi cu merite deosebite în acest domeniu;
pentru etapa finală, în baza examinării materialelor prezentate şi a activităţilor publice
desfăşurate, se înaintează candidaturile pentru etapa a IlI-a.

Etapa a IlI-a - Prezentarea temei de acasă
Această etapă se desfăşoară la nivel de municipiu, forma desfăşurării - prezentarea
teatralizată a temei de acasă.
Cerinţe pentru etapa a IlI-a:
Participanţii la etapa finală se încadrează în următoarele probe:
a) prima probă: „ Prezentarea”- participanţii îşi fac o prezentare a persoanei sale sub orice
formă posibilă, la dorinţa lor, încadrată fn maximum 5 minute;
b) proba a doua: „Tema de acasă” - forma de prezentare - interpretare artistică, se prezintă
un fragment dintr-o activitate educativă, timpul maximum -12 minute;
c) proba a treia: „Finaliştii”, după 2 probe se determină 2 finalişti care concurează la un test
de creativitate.
IV. Criterii de apreciere a participanţilor la concurs
Membrii comisiilor vor aprecia:
- rezultatele activităţii dirigintelui la întocmirea documentaţiei şcolare,
- rezultatele colectivului de elevi,
- realizarea programelor educaţionale de stat,
originalitatea, creativitatea, ingeniozitatea, în realizarea colaborării dirigintelui cu elevii,
cadrele profesorale, părinţii, alţi agenţi educaţionali.
V. Premierea învingătorilor concursului
1. Premiul mare - „Dirigintele anului”;
2. Nominaţii: - cea mai reuşită prezentare a raportului de creaţie;
- cea mai reuşită prezentare în scenă;
- cea mai originală oră de dirigenţie;
- cel mai tânăr diriginte de clasă;
- cea mai reuşită prezentare a temei de acasă
Premii pentru învingători:
- Premiul Mare - 5000,00 x 1 persoană
-N om inaţii 2000,00 x 5 persoane
-M enţiuni - 1500,00 x 1 persoane
total
-- -

= 5000,00 lei
= 10000,00 lei
= 1500,00 lei
16500,00 lei

Notă: membrii juriului au dreptul de a modifica sumele premiilor ţinând cont de suma
disponibilă.
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