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Nr___________/__________

CONCURS INTERJUDEŢEAN “MATERIALE DIDACTICE 2012”
Casa Corpului Didactic Brăila organizează în anul şcolar 2011-2012 un Concurs interjudeţean
de materiale didactice/auxiliare, pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie, intitulat „Materiale
didactice 2012”.
Concursul se desfăşoară pe următoarele secţiuni:
Mijloace audiovizuale (în format electronic)
- Film didactic
- CD cu soft educaţional / soft utilitar
Materiale grafice
- Planşe
- Hărţi
Jocuri didactice (în format electronic)
Îndrumătoare / caiete metodice / ghiduri / culegeri
Concursul va avea următoarele etape:
Etapa I - la nivelul unităţii şcolare – 23 aprilie – 4 mai 2012
• Selecţia materialelor se face de către o comisie formată din:
- preşedinte - directorul unităţii şcolare
- vicepreşedinte - responsabilul cu formarea din unitatea şcolară
- 1-3 membrii - cadre didactice din unitatea şcolară
• Autorii materialelor selectate vor participa la etapa judeţeană pe baza unei
fişe de înscriere-tip, depusă împreună cu materialele la Casa Corpului
Didactic până la data de 11 mai 2012.
Etapa a II-a - la nivelul judeţului - 14-18 mai 2012
• Selecţia materialelor se face de către o comisie formată din inspectori de
specialitate şi reprezentanţi ai C.C.D. până la data de 19 mai 2012.
Etapa a III-a - interjudeţeană - 21-31 mai 2011
• Selecţia materialelor se face de către o comisie formată din reprezentanţi
ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila şi Casa Corpului Didactic Brăila
• Materialele care vor fi selectate la etapele judeţeană şi interjudeţeană vor
fi expuse în cadrul unei expoziţii realizate de Casa Corpului Didactic Brăila
şi/sau publicate prin Editura „Şcoala Brăileană” a Casei Corpului Didactic
(pagina A4, font Times New Roman - 14, la un rând, cu diacritice).
Sesiunea de prezentare a materialelor: 1-2 iunie 2012 la sediul CCD
Brăila
Premierea va avea loc pe 2 iunie 2012, ora 9.00 la sediul C. C. D. Brăila.
Materialele prezentate trebuie să fie elaborate în perioada: mai 2011 - aprilie 2012.
Vă mulţumim anticipat pentru participare!!!
Inspector Scolar General,
prof. Viorel Botea

Director C.C.D. Brăila,
prof. dr. Anton Cristina Elena
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DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui) ..............................................................................................,
profesor,m.i., învăţător, educatoare, la ...................................................................................................,
telefon unitate şcolară................................., judeţul................................................absolvent(ă) al (a)
Universităţii (Institutul Pedagogic de 3 ani) ...............................................................................,
Facultatea

de........................................

specialitatea...........................................,
anul................,

disciplina

.............,

promoţia.........,

cu

din
gradul

predată................................................,

..............................,

didactic...........,
domiciliat

obţinut

în

(ă)

în

localitatea........................................................., judeţul......................., strada.......................................,
nr........., bloc........, ap......, telefon................................, email…………………………………… vă rog
să binevoiţi a aproba înscrierea la concursul „MATERIALE DIDACTICE 2012” organizat de Casa
Corpului Didactic Brăila, etapa judeţeană/interjudeţeană, la secţiunea marcată de mine mai jos,
Mijloace audiovizuale
(în format electronic)
-film didactic
-CD cu soft educaţional/
soft utilitar

Materiale grafice
-planşe

Jocuri didactice (în format electronic)

Îndrumătoare/ caiete metodice/ ghiduri/
culegeri

-hărţi

şi particip la concurs cu materialul:
Autorul.....................................................................................................................................................
Titlul..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Data ...............................

DOAMNEI DIRECTOR A CASEI CORPULUI DIDACTIC BRĂILA

Semnătura

