CONCURS NAŢIONAL EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Colegiul Naţional de Arte Regina Maria CONSTANŢA
31 mai – 1 iunie 2013
Ediţia a III-a
Eveniment inclus în Calendarul Activităţilor Educative Regionale - MEN 2013 - poziţia 371
CNA Regina Maria Constanţa, Nr. 931/ 11.04.2013

Iniţiatori şi Organizatori proiect:

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa
 Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană prin Biroul de Programe de Promovare a
Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, Constanţa
 Colegiul Naţional de Arte Regina Maria, Constanţa
 Liceul Teoretic Ovidius, Constanţa
 Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Constanţa
 Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Constanţa
 Şcoala cu Clasele I-VIII Remus Opreanu, Constanţa
 Universitatea Ovidius, Constanţa

Partener:

Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, Bucureşti

Preşedinte de onoare - Prof. dr. Daniela Călugăru, inspector general MEN
Data desfăşurării: 1 iunie 2013, ora 10,00
Locaţie: Colegiul Naţional de Arte Regina Maria Constanţa, Bdul Al. Lăpuşneanu, Nr.
11; tel/fax 0341/405829; 0241/636859; e-mail şcoală: cna.regina.maria@gmail.com
Director, prof. Gevat Ismet-Nejdet

Persoană de contact CNA Regina Maria, Constanţa: prof. Victoria Dorobanţiu, telefon:
0723069706; e-mail: dorobantiu.victoria@yahoo.com

Perioada

de

înscriere:

20-27

mai

2013,

la adresa de e-mail:
dianaadriana2003@yahoo.com, informatician Diana Adriana Irimia, tel. 0740058074,
format excel.

Participanţi:
elevii claselor a VII-a şi a VIII-a la secţiunea gimnaziu;
elevii claselor a IX-a şi a X-a la secţiunea liceu.
elevii claselor VII – X la secţiunea Afiş.
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Important:

Participarea elevilor nu este condiţionată de studierea opţionalului Educaţie
pentru sănătate sau de organizarea fazei judeţene a concursului.
Pot participa maximum 15 elevi din fiecare judeţ.
Elevii, din fiecare judeţ/unitate de învăţământ, sunt însoţiţi de cadre didactice
care vor prezenta, în scris, acordul participării la concurs din partea şcolii, a
părinţilor şi a Inspectoratului şcolar din judeţul respectiv.
Cheltuielile de transport şi masă se suportă de fiecare participant (elevi, cadre
didactice, părinţi).
Cazarea elevilor şi a cadrelor didactice se va face la internate şcolare şi, în
măsura posibilităţilor – în funcţie de numărul elevilor înscrişi, va fi asigurată de
organizatori. Detaliile privind cazarea şi masa se vor comunica participanţilor
după finalizarea înscrierilor.
Cadrele didactice şi elevii care doresc cazare la hotel –contra cost, sunt rugaţi
să specifice acest lucru în adresa de înscriere.
Toate activităţile se desfăşoară în data de 1 iunie 2013, în intervalul orar 9,0018,00, respectiv: concursul naţional – rezolvarea itemilor şi a probei de creaţie,
evaluarea testelor şi a probei de creaţie, primirea şi jurizarea afişelor,
soluţionarea contestaţiilor, centralizarea şi comunicarea rezultatelor finale şi
festivitatea de închidere cu înmânarea diplomelor.
Data de 31 mai 2013 este rezervată pentru primirea şi cazarea participanţilor.
Toţi elevii vor primi Diplome de participare la Concursul Naţional Educaţie

pentru Sănătate, Ediţia a III-a, 31 mai-1 iunie 2013, Constanţa.

Regulamentul Concursului de afişe cu tema Educaţie pentru sănătate:





participă elevi din clasele VII-X;
dimensiunea afişului 42/60;
tehnica: tempera, guaşe, acrilice, pastel, mixtă;
lucrările vor fi realizate în şcolile de provenienţă ale elevilor şi vor fi prezentate
comisiei de jurizare la data organizării concursului – 31 mai-1 iunie 2013, având
înscrise pe verso: nume şi prenume autor, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul,
titlul lucrării, nume profesor îndrumător.

Important!





participarea elevilor la concursul de afişe este opţională;
pot participa atât elevii înscrişi la concurs, cât şi elevii care nu fac deplasarea la
Constanţa şi se înscriu numai la Concursul de afişe –situaţie în care lucrările lor
sunt aduse la concurs de profesorii însoţitori ai grupului de elevi din judeţul
respectiv;
se poate participa numai la Concursul de afişe, caz în care lucrările se trimit prin
poştă, pe adresa Colegiului Naţional de Arte Regina Maria, bulevardul Alexandru
Lăpuşneanu, Nr. 11, Constanţa, cod poştal 900196, prof. Victoria Dorobanţiu,
cu menţiunea pentru Concursul de afişe- Educaţie pentru sănătate, 2013, până
la 15 mai 2013, data poştei.
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Stimaţi colegi, avem rugămintea să transmiteţi informaţiile privind organizarea şi
desfăşurarea Concursului Naţional -Educaţie pentru Sănătate, ediţia aIII-a,
Constanţa 31 mai-1 iunie 2013 tuturor celor interesați, în spiritul respectării
dreptului fiecărui copil / tânăr la un nivel de viaţă suficient pentru a permite
dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială.
Format de înscriere ( cu diacritice, times new roman, 12):
Unitatea de învăţământ, localitate, judeţ
.....................................................

Nr......./data............
Obiect – Elevii participanţi la Faza Naţională a Concursului Educaţie pentru Sănătate, Ediţia
aIII-a, Constanţa 31 mai-1 iunie 2013, secţiunea gimnaziu/ liceu/ AFIŞ
Nr.
crt.

Nume şi
prenume elevi

Clasa

Unitatea de
învăţământ/judeţ

Nume şi prenume
profesor
îndrumător
mobil
email

Nume şi prenume
profesor însoţitor
mobil
email

Semnează: director şi profesor îndrumător

Format cazare elevi

Unitatea de învăţământ, localitate, judeţ
.....................................................

Nr......./data............
Obiect – Cazarea elevilor participanţi la Consursul Naţional EPS – internat şcolar
Nr.
crt.

Nume şi
prenume
elevi

Clasa

Mobil

Sexul

Adresa

Data
şi ora
sosirii

Data
şi
ora
plecării

Mijloc
de
transport

Opţiunea pentru
masă la cantină
DA/NU

Semnează: director şi profesor îndrumător

Format cazare profesori

Unitatea de învăţământ, localitate, judeţ
.....................................................

Nr......./data............
Obiect – Cazarea profesorilor participanţi la Consursul Naţional EPS – internat şcolar
Nr.
crt.

Nume
şi
prenume
profesor
îndrumător/
însoţitor

Unitatea de
învăţământ

Mobil

Sexul

Adresa

Data
şi ora
sosirii

Data
şi ora
plecării

Mijloc
de
transport

Masa la
cantină
DA/NU

Semnează: director şi profesor îndrumător

*Se va specifica opţiunea pentru masă, număr persoane, nr. mese (mic-dejun, prânz, cina).
Notă:
Se trimit tabele distincte pentru elevii claselor VII-VIII, IX-X şi pentru concurs
Afişe având în vedere modalitatea de desfăşurare (secţiuni- gimnaziu, liceu,
afiş).
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Toate tabelele solicitate pentru înscriere la concurs şi cazare se trimit în format
electronic, pe adresa de e-mail dianaadriana2003@yahoo.com, informatician
Diana Adriana Irimia, tel. 0740058074, format excel, respectând perioada de
înscriere.
Adresele oficiale, semnate şi ştampilate, vor fi aduse de profesorii care însoţesc
elevii la data organizării concursului şi vor fi predate comisiei de organizare.
Profesorii care însoţesc elevii la concurs fac parte din comisie, în calitate de
asistenţi-evaluatori.
Vă mulţumim.
TEMATICA pentru Concursul Naţional EPS 2013:

clasele a IX-a si a X-a - Stil de viaţă sănătos – Un Ghid de Educaţie pentru
Sănătate , Dr. Loti Popescu, 2010 - integral.

clasele a VII-a si a VIII-a - Stil de viaţă sănătos – Un Ghid de Educaţie pentru
Sănătate , Dr. Loti Popescu, 2010 - integral.

Bibliografie:
Stil de viaţă sănătos – Un Ghid de Educaţie pentru Sănătate, Dr. Loti Popescu, Editura

Muntenia Constanţa, 2010 (Ghidul se regăseşte în format pdf în anexa ataşată).
Tipuri / Număr de itemi
 secţiunea gimnaziu : 50 itemi, alegere simplă şi un subiect de creaţie
 secţiunea liceu: 60 itemi, alegere simplă şi un subiect de creaţie.
Timp de rezolvare: 3 ore
Pentru informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, vă
rugam contactaţi:
prof. Adriana Popescu, inspector de specialitate biologie, ISJ Constanţa tel.
0753063521, email: adisimxxl2006@yahoo.com
prof. Victoria Dorobanţiu, Colegiul Național de Arte Regina Maria
Constanţa,
tel.
0723069706,
email:
dorobantiu.victoria@yahoo.com.
Vă mulțumim și dorim mult succes participanților!
Prof. Gevat Ismet-Nejdet,
Director, CNA Regina Maria Constanţa

Prof. Adriana Popescu,
Inspector de specialitate
Dr. Loti Popescu,
Master European Promovarea Sănătăţii şi
Educaţie pentu Sănătate
Şef BPPSEPS/DSPJ Constanţa

Prof. Victoria Dorobanţiu
Colegiul Naţional de Arte Regina Maria Constanţa
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