REGULAMENTUL CONCURSULUI „ANGHEL SALIGNY”, ediţia I

I. ARGUMENT
Creativitatea este o formă superioară a activităţii umane, fiind un fenomen extrem de
complex cu numeroase aspecte, faţade sau dimensiuni. Unii autori definesc creativitatea ca
fiind aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou şi de valoare. Pentru alţii creativitatea
nu este aptitudine sau capacitate, ci proces, prin care se realizează produsul.
Pentru a pune în valoare capitalul creativ al elevilor şi al cadrelor didactice din învăţământul
Liceul Tehnologic Anghel Saligny lansează tuturor şcolilor generale invitaţia de a participa la
concursul “Anghel Saligny”, ediţia a I-a, organizat la Braila, 31 mai 2017.
Concursul oferă tuturor elevilor şi profesorilor ocazia de a-şi testa potenţialul creativ şi
inovativ, de a interacţiona cu oameni cu aceleaşi pasiuni, şi, totodată, de a învăţa metodic,
prin exerciţiu constant.
Concursul Anghel Saligny reprezintă oportunitatea de potenţare a capitalului de
creativitate şi inovare a fiecărui elev şi cadru didactic din învăţământul gimnazial.
Concursul Anghel Saligny vizează valorizarea şi promovarea exemplelor de bună
practică care ilustrează creativitatea şi inovarea în învăţământ ca factor cheie pentru
dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul
vieţii.

II. OBIECTIVELE CONCURSULUI
• Descoperirea şi valorizarea talentului creativ.
• Însuşirea unor metode şi tehnici de dezvoltare a creativităţii.
• Exinderea spectrului de rezultate/produse ale învăţării.
• Asigurarea oportunităţii de valorizare a produselor elevilor şi cadrelor didactice din

învăţământul gimnazial.
• Promovarea competentelor IT de succes.
• Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar,

participante la Concurs.
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III. GRUP ŢINTĂ
Concursul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul gimnazial din
judetul Braila.

IV. COORDONATORI/ ORGANIZATORI
Coordonatori
- Prof. Adriana Elena Dumitrescu – director
- prof. Michaela Grădinaru – director adjunct

Organizatori:
- Florin Gradinaru – inginer Liceul Tehnologic Anghel Saligny Braila
- Mihai Tuderascu – profesor de Geografie Liceul Tehnologic Anghel Saligny

Braila
- Adel Cristian Mihalcea – profesor de Religie Liceul Tehnologic Anghel Saligny

Braila
- Tamara Robea - profesor de Limba franceza Liceul Tehnologic Anghel Saligny

Braila

V. PARTENERI
- INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRAILA
- S.C. VARD BRAILA SA

VI. INVITAŢI
-

Reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila

-

Reprezentanti ai agentilor economici, din diverse domenii de activitate.

VII. PROGRAMUL CONCURSULUI.UI
Locul desfăsurării concursului: Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Brăila
Data deşfăşurării: 31 mai 2017
-

Ora 13: Activităţi organizatorice: primirea invitaţilor, organizarea lucrarilor

-

Ora 14: Desfăsurarea probelor de concurs pe secţiuni.
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VIII. CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI TERMEN LIMITĂ
1. Condiţii de participare
Concursul este deschis tuturor elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul

-

gimnazial din judetul Braila. Aceştia pot participa individual sau în grup.
Înscrierea la concurs se face on-line pe adresa: anghelsalignybraila@yahoo.com sau la

-

responsabilii de secţiuni, pe baza fişei de înscriere.
Produsele ce urmează a fi expuse trebuie trimise organizatorilor până cel târziu in

-

dimineata concursului.
Participanţii vor primi:
- Programul concursului
- Diplomă de participare/premiu

2. Termen limită de inscriere
- 30.05.2017 – termen limită de înscriere on-line şi de trimitere a lucrărilor în format

electronic.
IX. SECŢIUNILE CONCURSULUI
Concurs de produse ale elevilor cu următoarele teme:
1. Personalitatea marcanta care reprezinta scoala ta.
2. Un afis in format electronic de prezentare a unitatii de învăţământ participante la
concurs.
3. Pentru ce pot folosi telefonul mobil ?
4. Prietenii naturii.
Materialele pot fi prezentate sub forma de slide-uri Power Point, sau referate.
X. DISPOZIŢII FINALE
-

Promovarea concursului se va face pe pagina web a Liceului Tehnologic “Anghel
Saligny” Braila

-

Participanţii la concurs au obligativitatea de a respecta prezentul regulament.

-

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament,
informând participanţii în timp util.
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