Școala Gimnazială „IOAN OPRIȘ”
401024, Str. Aviatorilor nr. 1, Turda
Tel/fax.: 0264323306, 0372930006
Email: scioanopris@yahoo.com
www.ioanopris.ro

Consiliul Reprezentativ al Elevilor

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Asociația Părinților Școlii “Ioan Opriș”

Distincția “Ioan Opriș” - Un elev emerit
Metodologia de desfășurare a competiției
Argument
Întrucȃt școala noastrǎ oferǎ tuturor elevilor șansa descoperirii de sine, sensul demersului
educativ fiind Deschiderea spre cunoaștere ȋn vederea ȋmplinirii prin performanțǎ, CRE și CRP
doresc ȋmplinirea acestei misiuni prin provocarea, susținerea și orientarea progresului.
În acest context, demararea unei competiții care sǎ premieze performanța se impune ca
necesitate. Distincția “Ioan Opriș” - Un elev emerit se vrea un concurs antrenant, care sǎ-i motiveze pe
elevii școlii sǎ accepte competiția ȋn vederea unei continue autodepǎșiri, ceea ce le va aduce pe
lȃngǎ recunoașterea ȋn rȃndul ioanoprișeniștilor și ȋn comunitate, satisfacția cunoașterii.
Scop
Urmǎrind ȋmplinirea misiunii școlii, competiția promoveazǎ modelele de bună practică ȋn
educație. Astfel, se premiazǎ ambiția, curiozitatea descoperirii, efortul intelectual, spiritul civic,
implicarea voluntarǎ, comportamentul exemplar, promovarea imaginii școlii ȋn comunitate.
Obiective
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motivarea elevilor pentru activitățile de învățare curente și competiționale;
Perfecționarea deprinderilor de muncă ale elevilor;
Formarea unui comportament civilizat, demn și responsabil;
Creșterea interesului pentru activitățile extracurriculare și extrașcolare;
Dezvoltarea spiritului civic, conștientizarea rolului implicǎrii voluntare;
Conștientizarea apartenenței la comunitatea ioanoprișenistǎ și la cea turdeanǎ

Criterii de eligibilitate
-

sunt eligibili elevii care au avut media ultimului an de studiu mai mare sau egală cu 9
sunt eligibili elevii care nu au avut media scăzută la purtare și nicio absență nemotivată
sunt eligibili elevii care au participat la concursuri, competiții, proiecte de voluntariat, proiecte
de strângere de fonduri pentru rezolvarea problemelor/dezvoltarea şcolii, etc.

Calendarul competiției
Competiția se desfășoară la sfârșitul fiecărui an școlar. Se ia în considerare activitatea de pe tot
parcursul anului școlar curent.
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Premierea - Susținere financiară de la Asociația Părinților Școlii „Ioan Opriș”
Premierea elevilor se realizează la sfârșitul anului școlar, într-un cadru festiv.

Regulamentul competiției
-

Completarea fișei de înscriere
Întocmirea portofoliului (diplome, dovezi, etc)
Evaluarea portofoliilor de către Comisia de organizare ( Consiliul de administrație)
Elevul cu cel mai mare punctaj de pe fiecare nivel de clase va fi premiat, în condițiile respectării
punctajului minim de participare la competiție (50 p).

Criterii de evaluare
La baza evaluării va sta portofoliul întocmit de elev. Se vor acorda punctaje în conformitate cu grila
cuprinsă în fișa de înscriere.

Fișă de înscriere

Competiția Distincția Ioan Opriș - Un elev emerit, An școlar 2016-2017
Subsemnata/ul ………………………………………………………….elev în clasa ………………, la Școala
Gimnazială „Ioan Opriș”, doresc să particip la Competiția Distincția Ioan Opriș - Un elev emerit.
Se certifică punctajul minim de 50 p pentru a intra în competiție de către
învățătorul/dirigintele clasei……………………..
Activitatea școlară:
Media
semestrială/anuală
Puncte acumulate

9-9,49

9,50-9,99

10

0,5 p

1p

2p

Rezultatele obținute la concursurile (școlare, sportive, artistice) recunoscute de MENCS:
Participare
Mențiune
Locul III
Locul II
Locul I

Concursuri
județene
2p
4p
6p
8p

Concursuri
interregionale
3p
5p
7p
9p

Concursuri
naționale
5p
7p
9p
11 p
13 p

Concursuri
internaționale
7p
9p
11 p
13 p
15 p

Comportament și ținută:
Uniformă

Uniformă și
comportament
exemplar

1p

2p

Uniformă,
comportament
exemplar, implicare
civică
3p

Uniformă,
comportament
exemplar, implicare
civică, inițiativă civică
4p

Activitate în Consiliul Reprezentativ al Elevilor:
Membru în consiliul de conducere - 1p
Implicare activă în acțiunile propuse de CRE - 1,5 p
Spirit inovator (propunător și susținător al acțiunilor/activităților) -2p
Participare la acțiuni de voluntariat:
Voluntar cu implicare
sporadică

Voluntar cu implicare
permanentă

Voluntar cu implicare
permanentă și care
propune acțiuni

3p

4p

5p

Voluntar cu implicare
permanentă, propune
acțiuni și cooptează
noi participanți
6p

Total puncte ……………………
Subsemnatul, …………………………………………, am luat la cunoștință prevederile din Metodologia de concurs și până
în 24.05.2017, voi preda cererea completată și portofoliul întocmit doamnei profesoare Radu Veronica.
Data………………………

Semnătura……………

