Stimați colegi,
Ne aflăm în perioada de desfăşurare a etapei pe şcoală a concursului Psiho+ .
În cadrul acestui etape, vor fi selectate la nivelul școlii (de către consilierul școlar și celelalte
cadre didactice implicate) lucrările premiate ( premiile I, II și III la nivelul de unitate de
învățământ ), care vor fi trimise electronic către CJRAE Mureș, până pe 22 martie 2022 ,
accesând link-ul:
https://forms.gle/Wo599kD7VpH9wDup6
!OBLIGATORIU pentru încărcarea lucrărilor:
1) Conectare cu adresa de gmail
2) Denumirea documentele word: Județ_Premiul obținut_Nume_prenume_elev_Unitate_scolară
Ex: MS_Premiu I_Doru_Muntean_Colegiu_Național

Reamintesc următoarele aspecte :
•
•

Tematica din acest an este: Valorile de ieri și de azi ale adolescenților .
Eseurile vor fi redactate electronic, pe max. 2 pagini format A4, Times New Roman 12,
la 1,5 rânduri, margini Normal.

Ataşez aici fişa de jurizare pentru concurs.
Formularul de participare, este deschis deci pot și alți colegi care înca nu s-au înscris, dacă se
încadrează în termenul de finalizare a acestei etape.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchS1UJ5zWqmkveZTQhHsPNSQ_Hz3Lz4e9xZqj7GyS9f23kw/viewform

Vă doresc spor în toate și toate cele bune!
Persoane de contact proiect „Psiho+”:
Prof. consilier Cerghedi Adriana adri_37adri@yahoo.com , 0740301868.

Adriana Cerghedi

CJRAE/CJAP Mureș

CONCURS “PSIHO+” - ESEURI PE TEME PRIVIND APLICABILITATEA PSIHOLOGIEI ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI
VALORILE DE IERI ŞI DE AZI ALE ADOLESCENŢILOR

FIȘA DE EVALUARE CONCURS “Psiho+” - eseuri pe teme privind aplicabilitatea psihologiei în viaţa de zi cu zi
ETAPA ...............................
Numele membrului din juriu ……………………………………….
Instituţia de învăţământ, localitate …………………………………

Tematica concursului: Valorile de ieri şi de azi ale adolescenţilor
Nr
crt

Nume şi prenume
elev

Şcoala

Criterii de evaluare:
Structurarea
Identificarea Particularizarea Valoarea
eseului
corectă a
/
educativă
(introducere, conceptului de exemplificarea
conţinut şi
valoare
conceptului
concluzie)

max. 1
pct

max. 2 pct max. 2 pct

max. 2
pct

Creativitate,
originalitate

Gramatică Respectarea
şi
cerinţelor de
ortografie redactare şi
limitei de
spaţiu*

max. 1 pct

max. 1 pct max. 1 pct

Total
(max. 10
puncte)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
...
* max. 2 pagini format A4, Times New Roman 12, la 1,5 rânduri, margini Normal

Semnătură evaluator,

1

