Informarea concurs PRO CES
În perioada 22 – 26 martie 2021 se va desfășura etapa la nivel de școală a concursului Pro CES.
În cadrul acestei etape, vor fi evaluate la nivelul școlii (de către consilierul școlar, profesorul
logoped şi celelalte cadre didactice implicate) lucrările realizate de elevi, pentru fiecare clasă (clasa
pregătitoare, clasa I, clasa a II-a). Lucrările premiate la nivelul școlii vor fi scanate și trimise la
adresa cjapp_ms@yahoo.com , adri_37adri@yahoo.com . Termenul de transmitere a lucrărilor: 7
aprilie.
Posterele pot fi realizate prin folosirea uneia sau mai multor tehnici respectând tematica
concursului: Șanse egale pentru fiecare copil.
Reamintesc faptul că anterior etapei de realizare a posterelor, respectiv 8 februarie – 12 martie
2021, în locațiile unităților de învățământ înscrise în proiect sau online, cadrele didactice (inclusiv
consilierii școlari, profesorii logopezi) au desfășurat activități cu elevii clasei pregătitoare, I și a
II-a din învățământul de masa şi special cu scopul conștientizării unicității fiecărei persoane și
dezvoltării competențelor sociale și emoționale ale acestora în vederea acceptării necondiționate a
celor din jur. La final, elevii realizează postere, prin folosirea uneia sau mai multor tehnici
respectând tematica concursului: Șanse egale pentru fiecare copil.
Pentru evaluarea lucrărilor la nivel de ș coală atașat regăsiți:
 fișa de evaluare concurs;
 borderoul centralizator;
 diplomele pentru etapa pe școala (sunt eliberate de școala; trimitem atașat modelele/templateurile pe care le puteți utiliza.)
Succes! Toate cele bune!

Adriana CerghediConsilier școlar Cjap Ms
Date contact:
E-mail: adri_37adri@yahoo.com
Telefon: 0740301868

Concursul Educațional Regional Pro CES – CJRAE Cluj/ CJAP Cluj

CONCURS ”Pro CES”
- Etapa la nivel de unitate de învățământ -

Desfășurarea concursului Pro CES la nivel de unitate de învățământ
Data/perioada de desfăşurare: 22 – 26 martie 2021
Locul desfăşurării: în locațiile unităților de învățământ înscrise în proiect sau în mediul online
(pe platformele educaționale);
Participanţi: cadrele didactice înscrise în proiect, consilierul școlar și profesorul logoped din
instituție (unde este cazul);
Descrierea pe scurt a activității: La nivelul fiecărei unități de învățământ se stabilește un juriu
format din număr impar de persoane (minim 3) care vor juriza lucrările/posterele din cadrul
concursului în funcție de următoarele criteriile: respectarea temei concursului, expresivitate/
impact, unitatea compoziției, originalitate și claritatea mesajului.
Vor fi selectate la nivelul şcolii (de către consilierul şcolar, profesorul logoped şi celelalte cadre
didactice implicate) lucrările premiate (premiile I, II şi III la nivel de unitate de învăţământ),
pentru fiecare clasă (Clasa pregătitoare/Clasa I, Clsa a II-a) care vor fi trimise electronic către
CJRAE, în calitate de organizator al etapei judeţene.
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CRITERII DE PERFORMANŢĂ/PREMIERE CONCURS
”Pro CES”
- Etapa la nivel de unitate de învățământ TEMA: Șanse egale pentru fiecare copil
PUNCTAJ MAXIM – 10 PUNCTE


Respectarea tematicii concursului - 2 puncte/10;



Expresivitate, impact - 3 puncte/10;



Unitatea compoziției - 1 punct/10;



Originalitate - 3 puncte/10;



Claritatea mesajului - 1 punct/10.
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FIȘA DE EVALUARE - CONCURS ”Pro CES”
- Etapa la nivel de unitate de învățământ Școala: ..............................................................................................................
Județul: ……...........................................................………………….................................
Numele membrului din juriu: …………………….……..................................................
Clasa (Pregătitoare/Clasa I/Clasa a II-a): ........................................................................
Nr.
Crt.

Nume și prenume copil
2 punct

3 punct

Respectarea tematicii
concursului

Expresivitate,
impact

Punctaj maxim
1 puncte
Unitatea
compoziției

3 puncte

1 puncte

Originalitate

Claritatea
mesajului

10
PUNCTE
PUNCTAJ
FINAL
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Director ,

Semnătură evaluator,
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BORDEROU CENTRALIZATOR

CONCURS ”Pro CES”
- Etapa la nivel de unitate de învățământ Școala: ..............................................................................................................
Județul: ……...........................................................………………….................................
Clasa (Clasa pregătitoare/Clasa I/Clasa a II-a): ..............................................................
Nr.
Crt.

Nume și prenume copil

Punctaj

Cadru(e) didactice
îndrumătoare
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Director,

Comisia de evaluare (membrii juriului),
Numele, prenumele și semnătura
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CONCURS ”Pro CES”
Lista copiilor premiați la etapa la nivel de unitate de învățământ
Școala: ..................................................................................
Județul ……...........................................................…..………………
Grupa (mijlocie /mare) ......................................................................
Nr. crt.
1.
2.
3.

Nume și prenume preșcolari

Director,

Premiul
I
II
III
MENȚIUNE
MENȚIUNE

Cadru didactic

Comisia de evaluare (membrii juriului),
Numele, prenumele și semnătura

*La etapa județeană participă lucrările premiate (I, II, III)
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Etichetă – lucrare

Numele și prenumele elevului:
Școala:
Localitatea:
Clasa:
Cadru didactic indrumător:

Numele și prenumele elevului:
Școala:
Localitatea:
Clasa:
Cadru didactic indrumător:

Numele și prenumele preșcolarului:
Școala:
Localitatea:
Clasa:
Cadru didactic indrumător:

Numele și prenumele preșcolarului:
Școala:
Localitatea:
Clasa:
Cadru didactic indrumător:

Nr. înreg. …………

DIPLOMĂ – Premiul I

Se acordă elevei/elevului .........................................................................., de la școala
.........................................................................., clasa ……..........................., îndrumat
de cadrul didactic/cadrele didactice …....................…………………………………...
................................................................................ în urma participării la concursul
Pro CES – ediția I – etapa la nivel de școală (22-26 martie 2021), proiect inițiat de
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj.
Director,

Nr. înreg. …………

DIPLOMĂ – Premiul II

Se acordă elevei/elevului .........................................................................., de la școala
.........................................................................., clasa ……..........................., îndrumat
de cadrul didactic/cadrele didactice ………....................……………………………...
................................................................................ în urma participării la concursul
Pro CES – ediția I – etapa la nivel de școală (22-26 martie 2021), proiect inițiat de
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj.
Director,

Nr. înreg. …………

DIPLOMĂ – Premiul III

Se acordă elevei/elevului .........................................................................., de la școala
.........................................................................., clasa ……..........................., îndrumat
de cadrul didactic/cadrele didactice ....................……………………………………...
................................................................................ în urma participării la concursul
Pro CES – ediția I – etapa la nivel de școală (22-26 martie 2021), proiect inițiat de
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj.
Director,

Nr. înreg. …………

DIPLOMĂ – Mențiune

Se acordă elevei/elevului .........................................................................., de la școala
.........................................................................., clasa ……..........................., îndrumat
de cadrul didactic/cadrele didactice …....................…………………………………...
................................................................................ în urma participării la concursul
Pro CES – ediția I – etapa la nivel de școală (22-26 martie 2021), proiect inițiat de
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj.
Director,

Nr. înreg. …………

Diplomă de participare

Se acordă elevei/elevului .........................................................................., de la școala
.........................................................................., clasa ……..........................., îndrumat
de cadrul didactic/cadrele didactice ……....................………………………………...
................................................................................ în urma participării la concursul
Pro CES – ediția I – etapa la nivel de școală (22-26 martie 2021), proiect inițiat de
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj.
Director,

Nr. înreg. …………........

DIPLOMĂ

Se acordă d-nei/d-nului ......................................................................, cadru didactic
la ................................................................................................ pentru implementarea
activităților la o clasă cu un număr de .................. elevi în cadrul Proiectului Pro

CES - ediția I (2020-2021) - proiect inițiat de Centrul Județean de Resurse și de
Asistență Educațională Cluj.

Director,

Nr. înreg. …………...........

DIPLOMĂ

Se acordă d-nei/d-nului ..............................................................., cadru didactic la
...................................................................................... pentru implicarea, în calitate
de EVALUATOR, în cadrul concursul – la nivel de școală (22-26 martie 2021) –

activitate a Proiectului Pro CES – ediția I –, proiect inițiat de Centrul Județean de
Resurse și de Asistență Educațională Cluj.

Director,

Nr. înreg. …………...........

DIPLOMĂ

Se acordă d-nei/d-nului ..............................................................., cadru didactic la
...................................................................................... pentru implicare în activitatea
de ORGANIZARE, în cadrul concursul - la nivel de școală (22-26 martie 2021),

activitate a Proiectului Pro CES – ediția I –, proiect inițiat de Centrul Județean de
Resurse și de Asistență Educațională Cluj.
Director,

