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REGULAMENT
"Un fruct pe zi - 0 viata sanatosa"
Competitie intre unitatile scolare din judetul
Teleorman

I. ARGUMENT
Consiliul Judetean Teleorman lanseaza concursul de eseuri pe tema "Un fruct
pe zi - 0 viata. sanatosa' In vederea promovarii si incurajarii consumului de fructe
proaspete In randul elevilor pentru mentinerea unui stil de viala sanatos si respect
pentru viata personala, sanatatea proprie ~ia celorlalti.
Pentru ea, educarea, constientizarea, incurajarea si promovarea unui stil de
viata sanatos In randul elevilor, sa aiba eficienta scontata, pe langa distributia de
fructe, este necesar sa.se implementeze si masurile adiacente distributiei de fructe
In scoli, motiv pentru care institutia noastra si Inspectoratul Scolar Judetean
Teleorman, Ianseaza in perioada 5-20 iunie 2014, concursul "Un fruct pe zi - 0
viata sanatoasa", concurs care se adreseaza tuturor unitatilor de invatamant primare
si gimnaziale din judet.
11.ORGANIZA TORUL SI REGULAMENTUL "
Organizatorii concursului "Un fruct pe zi - 0 viata sanatoasa" sunt: Consiliul
Judetean Teleorman ~i Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman.
Concursul este organizat ea urmare a necesitatii implementarii masurilor
adiacente, in conformitate cu OUG nr 24/2010, cu modificarile si completarile
ulterioare, si care au fost gandite In scopul constientizarii elevilor asupra unei
alimentatii sanatoase, bazate pe consumul de fructe ~i legume proaspete cat si
deprinderea ~i fixarea unor obiceiuri alimentare sanatoase In randul elevilor si ,
prevenirea diferitelor afectiuni de sanatate precum diabetul, bolile cardiovasculare
sau obezitatea infantila,
Prezentul regulament intocmit de catre Organizatori va fi transmis de catre
Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman catre toate unitatile de mvatamant

primare si gimnaziale din judet, si deasemenea va putea fi consultat pe site- ul
www.cjteleorman.ro.
Ill. DREPTUL DE PARTICIPARE
Acest concurs se adreseaza tuturor unitatilor de invatamant din judet,
beneficiare ale programunlui de incurajare a consumului de fructe proaspete in
scoli:
invatamant primar;
invatamant gimnazial;
Participarea la concurs consta in redactarea si transmiterea unui eseu cu
tema "Un fruct pe zi - 0 viata sanatoasa" catre Inspectoratul Scolar Judetean
Teleorman, in atentia,» d-lui Orita
Florin, inspector scolar pentru educatie
permanenta; date de contact: telefon 0730642893, e-mail educativtr@gmail.ro.
IV. MODUL DE DESFA~URARE A CONCURSULUI
Prezentul regulament are urmatoarele scopuri imediate: de a conferi un
caracter coerent si deschis cadrului de participare la acest concurs a elevilor din
toate unitatile de invatamant din judet; de sporire a motivatiei elevilor in
aprofundarea avantajelor cu cu caracter nutritional privind aportul de minerale si
vitamine prin consumul de fructe in stare proaspata; dezvoltarea curiozitatii si a
creativitatii acestora in acest domeniu.
PROBA DE CONCURS consta in realizarea unui eseu cu tema: "Un fruct pe
zi - 0 viata sanatoasa", concurs tematic cu premii ea rnodalitati practice educative
care sa contribuie la dezvoltarea competentelor elevilor prin activitati de gradinarit.
Reguli de redactare: lucrarile trebuie sa fie redactate in format Word, font
Times New Roman, corp 14, la un rand si jumatate, cu un numar minim de 3
pagini si maxim de 6 pagini.
Eseurile trebuie sa fie originale. Fiecare unitate de invatamant participanta
va prezenta un eseu, pe care il vor inainta Inspectoratului Scolar Judetean
Teleorman. Eseurile trebuie sa aiba 0 pagina de garda care indica: titlul
concursului, numele unitatii de invatamant , clasa, localitatea, numele ~i prenumele
elevilor care au participat la elaborarea acestuia, precum si numele si prenumele
cadrului didactic indrumator.
o unitate scolara poate participa la concurs cu un singur eseu. Sunt acceptate
eseurile colective.
V. TERMENE:
Etapa I: 5-12 iunie 2014 este termenul de depunere a eseurilor la Inspectoratului
Scolar Judetean Teleorman;
Etapa 11: 13-19 iunie 2014 este perioada in care se vor evalua eseurile de catre
comisia stabilita de catre organizatori in acest sens;
Etapa Ill: 20 iunie 2014 este termenul limita de publicare pe site-ul www.
cjteleorman.ro a listei cu primele 20 de eseuri castigatoare;

Etapa Ill: 20 iunie 2014 este terrnenul
cjteleorrnan.ro

limita de publicare
a listei cu prirnele 20 de eseuri castigatoare;

pe site-ul

www.

VI. EV ALUAREA ESEURILOR:
Evaluarea eseurilor se va face dupa rnetoda "peer review". Mernbrii cornisiei
de concurs vor evalua independent unul de altul eseurile, si le vor nota pe fiecare in
parte pe 0 scara de la 1 la 10.
In evaluarea eseurilor se va tine cont de capacitatea participantilor de a se
incadra in tern a data, si de capacitatea de a argurnenta corect ideile din cadrul
eseului. Deasernenea se va tine cont de rnodul in care este structurata lucrarea, pe
cele trei registre: introducere, cuprins, incheiere ( conc1uzie).

VII. CRITERIILK DE EVALUARE sunt:
1.0riginalitate, creativitate, inovatie: .modul deosebit prin care sunt prezentate
opiniile personale bazate pe cunostintele dobandite in scoala si in farnilie cu privire
la beneficiile

consurnului zilnic de fructe proaspete ;
2.Coerenta Iogica;
3.Argumentare: masura in care ideile prezentate sunt sustinute de elevi cu
exernple clare din experienta dobandita in tirnpul scolii, in cornunitate sau in
farnilie.
4.Claritatea scrisului: masura in care rnesajul eseului este bine conturat,
formularile nu sunt arnbigue, lucrarea este organizata in jurul unei idei verificabile,
clare;
5.Aspectul general al eseului: respectarea criteriilor legate de corectitudine
gramaticala, aspect estetic al lucrarii, ortografie.

VIII. ASPECTE LEGALE SI ETICE
Organizatorii i~i rezerva dreptul de a rnodifica si/sau cornpleta prezentul
Regularnent, precurn si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau
prelungi
terrnenele
de desfasurare a concursului
cu conditia
instiintarii
participantilor in prelabil.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a rnodifica prerniile concursului, ea
urmare a un or imprejurari neprevazute,
Organizatorii au dreptul de a descalifica 0 lucrare daca aceasta a depasit
termenul stabilit pentru trirnitere sau daca incalca conditiile specificate
in
regularnent.

IX.

PREMIILE CONCURSULUI

Prirnele 20 de eseuri desernnate de cornisia de concurs ea fiind cele rnai
reusite vor fi prerniate de Consiliul Judetean Teleorrnan in baza HG nr. 80012013
privind privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei,
a lirnitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a
masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precurn ~i a
modalitatii de irnplernentare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei

publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in
scoli in anul scolar 2013-2014.
Premiile concursului de eseuri adresat unitatilor
de invatamant
sunt
,
'
prevazute la art. 2, alin. (2) din HG 800/2013, cu incadrarea in bugetul aprobat cu
aceasta destinatie.
Participarea la concurs presupune acceptarea pe deplin a acestui regulament.
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