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COORDONATOR PROIECT:


profesor-psihopedagog MOȘONI CRISTINA

ORGANIZATORI CONCURS:




profesor-psihopedagog MOȘONI CRISTINA;
profesor-psihopedagog SZABO MARIA MANUIELA;
profesor-psihopedagog ARSENE RALUCA.

ORGANIZATOR: CENTRUL
ALEXANDRU ROȘCA LUGOJ

ȘCOLAR

PENTRU

EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ

ARGUMENT
Din pasiune pentru profesia aleasă, dar îndeosebi pentru elevii noștri, ne dorim
diversificarea metodelor de învățământ folosite, indiferent daca ne referim la metode de
predare- învățare- evaluare sau la metodele de terapie.
Folosirea schemelor de imagini și a modelării video facilitează procesul de învățământ
prin forma de realizare a acestora, în perfectă concordanță cu dezvoltarea IT. De asemenea,
aceste metode stârnesc interesul elevilor, motivația internă și creativitatea.
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Prin lansarea acestui concurs ne dorim crearea unei baze de date deschise prin
colectarea materialelor didactice – video și schemele de imagini – create de cadrele didactice
participante.
SCOP
Utilizarea TIC, a metodelor modelare video și scheme de imagini în activitatea de
predare / terapeutică ca mijloc de diversificare și individualizare a predării, a asigurării de
șanse egale tuturor elevilor.
OBIECTIVE




Crearea de materiale didactice – video și scheme de imagini– necesare în activitatea
didactică la elevii cu CES;
Folosirea mijloacelor TIC ca instrumente de bază în predare și învățare;
Crearea unei baze de date deschise prin colectarea materialelor didactice – video și
schemele de imagini– create de cadrele didactice participante.

GRUP ȚINTĂ


Cadre
didactice:
profesori-psihopedagogi,
kinetoterapeuți,
profesori
de
psihopedagogie specială, profesori învățământ preșcolar/primar, profesori-educatori,
profesori din învățământul de masă.

RESURSE UMANE:



Echipa de proiect ERASMUS+ ;
Cadrele didactice din cadrul școlilor .

RESURSE MATERIALE:




Tablete, camere foto / video;
Materiale necesare pentru realizarea sarcinii respective;
Calculator, imprimantă, cartoane, folii laminare, laminator, DVD-uri;

RESURSE INFORMAȚIONALE:





Informări în școală, în cadrul consiliului profesoral și al cercului pedagogic, postarea
pe grupul de Facebook al școlii a anunțului și a documentelor aferente concursului;
Evidența participanților;
Portofoliul concursului;
Afișe, proiectul și anexele corespunzătoare, fișe de înscriere, diplome;
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Resurse online;

TEMA CONCURSULUI: MATERIALE DIDACTICE PENTRU MODELARE VIDEO ȘI
SCHEME DE IMAGINI
SECȚIUNI:



Modelare video
Scheme de imagini

LOCUL DESFĂȘURĂRII:


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALEXANDRU ROȘCA
LUGOJ; ONLINE

REGULAMENTUL DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE LA CONCURS



Înscrierea la concurs se va face prin completarea și trimiterea prin email a fișei de
înscriere;



TERMENUL LIMITĂ de trimitere a fișei de înscriere completate este 22 APRILIE
2016;



Vor intra în concurs doar materialele care respectă condițiile de realizare a
materialelor;



Materialele vor fi realizate: tip video pentru modelarea video; tip imagini JPEG
pentru scheme de imagini;



Materialele pot fi trimise email, We transfer, Google Drive ( puteți solicita acces la
contul proiectului);



Materialele colectate vor putea fi accesate pe site-ul școlii;



Fiecare cadru didactic poate participa cu unul sau mai multe materiale create;



Un material didactic poate avea unul sau cel mult 3 autori;
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Materialele să fie creația autorului și nu preluate de altundeva –NU SE ACCEPTĂ
MATERIALE COPIATE, MODIFICATE, ÎN ÎNTREGIME SAU DOAR O PARTE,
SAU PRELUATE DE PE INTERNET SAU ALTE SURSE!

CERINȚE/ PAȘI ÎN CREAREA MATERIALELOR DIDACTICE
– Modelare video & scheme de imagini-

1. Alegerea temei: temele pot fi alese din toate ariile curriculare ( pot fi activități
cognitive, activități ludice, activități creative);
2. Selectarea resurselor umane, materiale și temporale;
3. Organizarea cadrului activității și al spațiului de lucru:


este important să fie eliminați factorii distractori: obiecte care nu sunt
folosite în activitate, elemente strălucitoare, bijuterii etc.



să respecte unghiul de filmare astfel încât sa faciliteze urmărirea
modelului de către elev;

4. Stabilirea pașilor necesari în realizarea activității - model;
5. Realizarea filmului / schemelor de imagini:


durata filmului să fie în concordanță cu tema aleasă și cu categoria de
elevi căruia îi este destinată (maxim 10 minute);



fotografiile vor fi denumite incepand cu 01, 02, 03…. n, și vor fi
salvate într-un folder cu denumirea schemei realizate.

CRITERII DE EVALUARE A MATERIALELOR:


Încadrarea în tematică și respectarea cerințelor în crearea materialelor;



Originalitatea materialului;



Calitatea materialului creat
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PROGRAMUL CONCURSULUI:


08 aprilie 2016 – seminar de informare, lansarea concursului;



08 aprilie- 15 aprilie 2016 – mediatizarea concursului pe site-ul școlii
www.cseiroscalugoj.ro și pe site-ul ziarului local www.cetateanul.ro;



08 aprilie –22 aprilie 2016 - primirea fișelor de înscriere la concurs;



08 aprilie- 6 mai 2016- primirea materialelor realizate de participanți ;



09 mai- 20 mai 2016 - evaluarea și jurizarea materialelor primite;



03 iunie 2016 - premierea participanților în cadrul unei festivități organizate la
C.S.E.I. " Al. Roșca" Lugoj



06 iunie – 15 iunie 2016, expedierea diplomelor de participare pe adresa indicată de
fiecare școală în formularul de înscriere.

!!! Nu se percepe taxǎ de participare
PERSOANE DE CONTACT:



MOȘONI CRISTINA – email: cristina.mosoni@gmail.com , 0723 349 441
SZABO MARIA MANUIELA – email: szabo86maria@yahoo.com, 0758 781 481

VĂ AȘTEPTĂM CU MARE DRAG SĂ PARTICIPAȚI
LA ACEST CONCURS!

SUCCES!
LUGOJ
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