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Rezultatele finale obţinute la concursul şcolar
„ASISTENTUL MEDICAL ŞI EXCELENŢA ÎN PROFESIE”
Calificarea: Asistent Medical Generalist.
Faza pe judeţ / An şcolar 2012-2013 / 05.IV.2013

Acest concurs a fost propus şi organizat de Şcoala Ecologică,
cu aprobarea I.S.J. Dolj şi cu participarea a trei dintre şcolile
sanitare judeţene.
Concursurile şcolare fac parte din seria de activităţi
extracuriculare la care elevii pot lua parte opţional.
Chiar dacă acestea nu aduc un mare premiu material, ele
oferă nu numai câştigătorilor dar şi tuturor participantilor o
sursă inepuizabilă de motivaţie care le oferă elevilor dorinţa
de aprofundare şi prefecţionare într-un domeniu anume.
Toate concursurile, indiferent de domeniul lor sau premiul oferit stimulează foarte mult
imaginaţia şi gândirea, oferă motivaţia atât de necesară în procesul de învăţare şi ajută la
dezvoltarea talentelor, abilităţilor şi cunoştintelor, urmărind formarea atât din punct de vedere
profesional cât şi personal.
Concursurile şcolare au ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a
studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini,
înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplinele studiate.
Şcoala Ecologică, conştientă de necesitatea şi importanţa concursurilor interdisciplinare în
evoluţia elevilor, a lansat o nouă provocare elevilor.
Acţiunea a fost începută sâmbătă, 15.XII.2012 pentru marcarea Zilei Şcolii Ecologice “Sfântul
Ştefan” din Craiova prin faza pe şcoală a Concursului “Asistentul medical ecolog”, la care au
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participat 17 elevi de la anul I A.M.G şi 15 de la anul I AMF, 11 elevi de la anul II A.M.G. şi 7 de la
anul III A.M.G.
Prima ediţie a Concursului şcolar “Asistentul medical ecolog” a fost o provocare adresată
elevilor din şcoala noastră care prin înţelegerea diversităţii se pregăteşte inclusiv de a face faţă
provocărilor viitoare care o aşteaptă la părăsirea şcolii.
Câte 3 elevi aflaţi în fruntea clasamentului au participat şi la faza judeţeană, “Asistentul medical
şi excelenţa în profesie”, din data de 05.IV.2013, împreună cu câte 3 elevi, de la fiecare an de
studiu, de la Şcoala Postliceală Sanitară ”Christiana” şi Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară ”Sf.
Iosif”.
Din cei înscrişi au fost absenţi 2 elevi de la Şcoala Postliceală Sanitară ”Christiana” (anul II) şi 1
elev de la Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară ”Sf. Iosif” (anul I).
Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului tematica a fost stabilită de comun acord cu
cadrele didactice de la cele 3 şcoli, la fel şi bibliografia. În comisiile de elaborare a subiectelor
şi evaluare a elevilor, proba scrisă şi proba practică, au fost prezenţi câte un cadru didactic de
la şcoala noastră şi unul de la şcolile participante.
Grila de concurs a fost elaborată în prezenţa unui cadru didactic de la fiecare şcoală, cu
întrebări alese din cele propuse de fiecare şcoală, la fiecare modul de concurs.
Evaluarea a fost obiectivă, notele acordate fiind în concordanţă cu cunoştinţele teoretice şi
practice ale elevilor înscrişi în concurs.
Clasamentul a fost următorul:

Anul I
Nr.
crt.

Locul
obţinut

Numele şi prenumele elevului

Media
finală

1.

I

IONESCU MARIANA

9,65

Şcoala Ecologică ”Sfântul Ştefan”

2.

II

APOSTOL ANDREEA

9,50

Şcoala Ecologică ”Sfântul Ştefan”

3.

III

DIAMANDI ROBERT

9,10

Şcoala Postliceală Sanitară
”Christiana”

SULIMAN ROXANA

9,05

Şcoala Ecologică ”Sfântul Ştefan”

4.

Menţiune

Şcoala
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Anul II
Nr.
crt.

Locul
obţinut

Numele şi prenumele elevului

Media
finală

Şcoala

1.

I

UŞURELU CRISTIAN

8,82

Şcoala Ecologică ”Sfântul Ştefan”

2.

II

ZĂVADĂ ADINA FLORINA

7,92

Şcoala Ecologică ”Sfântul Ştefan”

3.

III

CRAIU MARIA MAGDALENA

7,62

Şcoala Ecologică ”Sfântul Ştefan”

Anul III
Nr.
crt.

Locul
obţinut

Numele şi prenumele elevului

Media
finală

Şcoala

1.

I

ŢÎRDEL SILVIA-ALINA

9,65

Şcoala Postliceală TeologicoSanitară ”Sf. Iosif”

2.

II

BIŢU MIHAELA-ROSANA

9,00

Şcoala Postliceală TeologicoSanitară ”Sfântul Iosif”

3.

III

BUZATU MIRUNA ANDREEA

8,85

Şcoala Ecologică ”Sfântul Ştefan”

Pagina 3

La anul I a fost acordată o menţiune fiindcă media obţinută a fost peste 9, următoarea fiind 7,78,
deci o diferenţă foarte mare între medii.
Analizând mediile obţinute de elevi pe ani de studiu se observă că media cea mai mare a fost
la anul III.

Media la
proba
practică

Media finală

Nr. crt.

Medii finale/ani de studiu

Media la ex.
scris

1.

Anul I

7,96

8,87

8,41

2.

Anul II

7,32

7,28

7,30

3.

Anul III

8,05

9,22

8,63

Referindu-ne la notele obţinute în concurs se observă că la proba scrisă cea mai mare notă a
fost 9,30 ( eleva Ionescu Mariana de la şcoala nostră, anul I) şi Ţîrdel Silvia Alina, anul III, Şcoala
Postliceală Teologico-Sanitară ”Sf. Iosif”.
La examenul practic s-au obţinut 5 note de 10, astfel: 2 la anul I (Apostol Andrea şi Ionescu
Mariana, Şcoala Ecologică) şi 3 note la anul III, câte un elev de la fiecare şcoală: Buzatu Miruna,
Naumenko Gabriela şi Ţîrdel Silvia Alina.
Premiile au fost acordate de managerul Fundaţiei Acţiunea Ecologică Română, mat. pr. Teclu
Codreşi, şi au constat din diplome pentru toţi participanţii (elevi, profesori) şi câte 300 lei
câstigătorilor premiului I, 200 lei pentru ocupanţii locului II şi 100 lei pentru cei clasaţi pe locul III.
La începutul concursului au participat şi au luat cuvântul managerul şcolii, mat.pr. Teclu
Codreşi, reprezentantul ISJ Dolj, Năstase Alexandrina, prof. univ. dr. Sabetay Corneliu, directorul
Şcolii PostlicealeTeologico-Sanitară ”Sf. Iosif”, prof. Morcov Ion, reprezentantul Şcolii Postliceale
Sanitară ”Christiana”, prof. dr. Păuna Tulitu Cristiana si directorul Şcolii Ecologice ”Sfântul Ştefan”,
prof. dr. Năstase Adrian.

A consemnat,
Dr. Gerda Margine,
responsabil Specializarea AMG, Scoala Ecologica

Pagina 4

