Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” Vişina
Com. Vişina, strada Mihai Viteazu, nr. 93
Jud. Dâmboviţa
Tel. / Fax: 0245725217

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

,,SATUL - IZVOR DE TRADIȚII ȘI OBICEIURI”
EDIŢIA aIII-a
CONCURS REGIONAL
CAER 2019/……………….

LICEUL TEORETIC ,,MIHAI VITEAZUL’’ VIŞINA
CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE VIŞINA

Coordonatorul proiectului,
Prof. documentarist Monea Da
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Nr. __________/____________________

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. STROE ELENA CRISTINA

Regulament participare
Concursul regional ”Satul izvor de tradiţii şi obiceiuri” se va desfăşura astfel:
1.CONCURS CU PARTICIPARE DIRECTĂ
➢ Secţiunea I – „ ,,Şcoala păstrătoare a tradiţiilor şi obiceiurilor la sat” , adresat elevilor
claselor IX-XII, cadrelor didactice, bibliotecarilor şcolari si celorlalte categorii de
bibliotecari.Vor fi prezentate lucrari tematice care vor intruni urmatoarele conditii: maxim
2 pagini, redactate in format word, Times New Roman, dimensiune font 12, spaţiere la un
rând şi jumatate, dar şi prezentari powerpoint- maxim 15 slide-uri.
Data desfăşurării: 19 iunie 2020
Locul desfăşurării: Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Teoretic
,,Mihai Viteazul Vişina
➢ Secţiunea II – „Imaginaţie si creativitate”
- creații literare(eseuri, compuneri, poezii,etc.)inspiratedin tradiţii şi obiceiuri( Moş Nicolae,
Crăciun, Colind, Capra, Pluguşorul, Sorcova, Paşte, Rusalii, etc.)
Data desfăşurării: 19 iunie 2020
Locul desfăşurării: Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Teoretic
,,Mihai Viteazul Vişina
Forma de participare pentru secţiunile I-II este: directă.
Nu se percepe taxă de participare.
2. CONCURS CU PARTICIPARE INDIRECTA- adresat elevilor din
învăţământul preuniversitar: primar, gimnazial şi liceal, cuprinzând trei secţiuni:
➢ Secţiunea I – „Fotografia în tradiţii şi obiceiuri”
În concurs pot fi înscrise lucrări fotografice care redau tradiţii şi obiceiuri ( Moş Nicolae,
Crăciun, Colind, Capra, Pluguşorul, Sorcova, Paşte, Rusalii, etc.) ce se încadrează în
următoarele secţiuni:
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-

Fotografii care prezintă obiceiuri / tradiţii din mediul urban şi mediul rural;
➢ Secţiunea II – "Sentimente şi culori"
- creaţii artistico-plastice: lucrări artistice realizate în diferite tehnici ( acuarelă, tempera, creion,
etc.) inspirate din tradiţii şi obiceiuri( Moş Nicolae, Crăciun, Colind, Capra, Pluguşorul, Sorcova,
Paşte, Rusalii, etc.)
Forma de participare pentru secţiunile I-II este: indirectă (corespondenţă).
Primirea materialelor: 06 mai – 08 iunie 2020

Regulament de organizare a concursului
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

➢ Lansarea proiectului: 1 Decembrie 2019 -on line
➢ Locul desfăşurării: Liceul Teoretic “Mihai Viteazul”Vişina
➢ Înscrierea participanţilor:- pentru concursul adresat elevilor: 6 mai – 8 iunie 2020
(data poştei)
➢ Persoana de contact: Monea Dana- 0722380841

I. Modul de desfăşurare:
➢ CONCURS
➢ 1- pentru concursul cu participare directă secţiunile I, II, fişele de înscriere şi
materialele se trimit până pe 15 iunie la aderesa de mail: moneadana@yahoo.com
➢ 2- pentru concursul cu participare indirecta, secţiunile I, II - fişele de înscriere,
împreună cu lucrările şi un plic A4 autoadresat şi timbrat se vor transmite prin
poştă până la data de 8 iunie 2019 ( data poştei),
la adresa:
Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” Vişina
Com. Vişina
Str. Mihai Viteazu, Nr.93;
Dâmboviţa, cod 137515
(cu menţiunea : pentru concursul ,,Satul - izvor de tradiţii si obiceiuri”)
▪ după cum urmează:
- învăţământ primar – toate secţiunile
- învăţământ gimnazial - toate secţiunile
- învăţământ liceal - toate secţiunile
II. Cerinţe de realizare a lucrărilor înscrise în concurs:
1. CU PARTICIPARE DIRECTĂ:
Secţiunea I – „ ,,Şcoala păstrătoare a tradiţiilor şi obiceiurilor la sat” , adresat elevilor
claselor IX-XII, cadrelor didactice, bibliotecarilor şcolari si celorlalte categorii de
bibliotecari.
Textele se vor redacta în format A4 și se vor respecta următoarele: margini de 20 mm (text
aliniat ,,justify”), obligatoriu cu caractere româneşti (diacritice), font: ,,Times New Roman”, font
12. Titlul va fi scris cu majuscule, bold, centrat. La finalul lucrării, în colţul din dreapta jos, se vor
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menţiona numele, prenumele autorului, clasa, şcoala, localitatea, profesorul/învăţătorul
îndrumător, dar şi prezentari powerpoint- maxim 15 slide-uri.
Forma de participare: directă
Termen: 19 iunie 2020
Secţiunea II – "Imaginaţie şi creativitate"
La aceasta secţiune concurenţii pot trimite: eseuri, compuneri, poezii, etc., inspirându-se din
tradiţii şi obiceiuri româneşti( anexa 1)
Textele se vor redacta în format A4 şi se vor respecta următoarele: margini de 20 mm (text
aliniat ,,justify”), obligatoriu cu caractere româneşti (diacritice), font: ,,Times New Roman”, font
12. Titlul va fi scris cu majuscule, bold, centrat. La finalul lucrării, în colţul din dreapta jos, se vor
menţiona numele, prenumele autorului, clasa, şcoala, localitatea, profesorul/învăţătorul
îndrumător.
Forma de participare: directă
Termen: 19 iunie 2020
2. CU PARTICIPARE INDIRECTĂ:
Secţiunea I – "Fotografia în tradiţii şi obiceiuri "
La această secţiune elevii pot realiza lucrări fotografice(inspirate din tradiţii şi obiceiuri)
alb, negru sau color, ce se încadrează în următoarele secţiuni:
Fotografii care prezintă obiceiuri / tradiţii din mediul rural şi mediul urban;
Categorii de vârstă: - primar: pregătitoare–IV; - gimnazial:V-VIII; - liceal: IX-XII
Condiţii de participare:
➢ elevii se pot înscrie la oricare din secţiunile menţionate pe categorii de vârsta: primar,
gimnazial şi liceal;
➢ fiecare concurent poate participa cu un număr maxim de doua fotografii, indiferent de
secţiune;
➢ lucrările, imprimate pe hârtie fotografică, vor avea dimensiunile A4 sau A5;
➢ pe verso, fotografiile vor conţine o etichetă în care vor fi precizate: numele şi
prenumele elevului/elevilor, şcoala, clasa, categoria la care participa, localitatea,
numele şi prenumele cadrului didactic/ bibliotecarului îndrumător.
➢ nu se poate înscrie o fotografie la mai multe secţiuni;
➢ nu vor fi acceptate fotografiile care incita la încălcarea legii sau la violenţă, pot aduce
prejudicii unor persoane fizice sau juridice, conţin publicitate explicită sau implicită,
sunt protejate de drepturile de autor care nu aparţin concurentului;
➢ fotografiile care nu respecta regulamentul vor fi excluse din concurs de organizatori;
➢ concurenţi icedează organizatorilor dreptul de a le reproduce fotografiile numai în
scopul promovării concursului;
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➢ nu se accepta fotografii copiate de pe internet;
➢ nerespectarea uneia din condiţiile de mai sus, atrage descalificarea concurentului;
➢ trimiterea fotografiilor presupune că participanţii au acceptat integral regulamentul
concursului.
Forma de participare: indirectă (corespondență) –anexa 1
Secţiunea II – "Sentimente si culori"
Creații artistico-plastice: lucrări artistice realizate în diferite tehnici ( acuarelă,
tempera, creion, etc.) inspirate din tradiţii şi obiceiuri(colind, pluguşor, sorcova, capra, Paşte,
Crăciun, nunta, botez, Rusalii etc.)
Pe verso, lucrările vor conţine o etichetă în care vor fi precizate: numele şi prenumele
elevilor, şcoala, clasa, secţiunea, obiceiul prezentat, localitatea, numele şi prenumele cadrului
didactic/ bibliotecarului îndrumător( anexa 1)
Forma de participare: indirectă (corespondenţă)
-

Categorii de vârstă: - primar pregătitoare -IV; - gimnazial: V-VIII; - liceal: IX-XII
Nu se percepe taxă de participare.
➢ Fiecare cadru didactic/ bibliotecar poate participa cu maxim trei elevi,
➢ La o secţiune un elev poate participa cu o singură lucrare.
Jurizarea lucărilor : 8-12 iunie 2020
După jurizare se va amenaja o expoziţie cu toate lucrările pe secţiuni, în Centrul de
Documentare şi Informare al Liceului Teoretic ,,Mihai Viteazul”Vişina.
Organizarea expoziţiei în perioada: 1iulie– 31 august 2020
Transmiterea diplomelor până la 1-20 iulie 2019
Diseminarea rezultatelor: iunie – iulie 2019
Evaluarea materialelor de către juriul de specialitate
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Criterii unitare de evaluare a lucrărilor din concurs
Criteriul de evaluare
Punctaj
acordat
Calitatea lucrării
20 de
puncte
Mesajul lucrării
20 de
puncte
Respectarea temei propuse
20 de
puncte
Originalitate
20 de
puncte
Creativitate
20 de
puncte
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Mod de certificare:
✓ Se vor acorda premiile I,II, III şi menţiuni ( 25% din numărul participanţilor).
✓ Fiecare cadru didactic coordonator va primi la finalul concursului adeverinţă la
adresa menţionată pe fişa de înscriere.
Coordonator:
Prof. documentarist Monea Dana
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Fişă de înscriere
Concursul Regional “Satul - izvor de tradiţii şi obiceiuri”
Numele şi prenumele elevilor ( cu diacritice) / clasa:
1 .............................................................................
2………………………………………………….
3..............................................................................
Unitatea şcolară: ………………………………………………………………………………
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal) ……………………………….
.......................................................................................................................................................

Titlul lucrării ...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Secţiunea la care participă:
1. DIRECTĂ:
Secţiunea 1 ..................................................................................................
Secţiunea 2 ..................................................................................................

2. INDIRECTĂ:
Secţiunea 1 ....................................................................................................
Secţiunea 2 ....................................................................................................

Cadrul didactic/ bibliotecarul coordonator..................................................................................
Telefon cadrul didactic/ bibliotecarul coordonator : …………………………… ......................
E-mail cadrul didactic/ bibliotecarul coordonator...................................................................
Liceul Teoretic
”Mihai Viteazul”

Şcoala ………………………………
...............................................................
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Visina
Str.Mihai Viteazu , Nr. 93
Nr .............. din ..........................

localitatea………………............
Str…………………Nr……… ........
Nr...............din.......................... ...... .... .

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi, ............................între Liceul teoretic ,,Mihai Viteazul” Vişina , reprezentată de
prof. Nicolae Carmen Rosana, în calitate de director si Monea Dana coordonator şi
Şcoala....................................................................................................................................,
reprezentată de prof............................................................................, în calitate de director
şi…………………………….............................................................în calitate de parteneri, în
cadrul Concursului regional “Satul izvor de tradiţii şi obiceiuri”, ediţia aIII-a, octombrie 2019.
Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea
desfăşurării Concursului regional “Satul izvor de tradiţii şi obiceiuri”, ediţia aIIIa, octombrie
2019.
Grup ţintă: elevi din învătământul preuniversitar, alte persoane interesate de tema propusă.
Obligaţiile părţilor:
Şcoala coordonatoare se obligă:
Să informeze din timp instituţiile partenere cu privire la desfăşurarea concursului;
Să respecte termenul de desfăşurare al concursului;
Să întrunească comisia de evaluare a lucrărilor;
Să distribuie adeverinţele şi diplomele participanţilor înscrişi la concurs.
Şcoala participantă se obligǎ :
Să mediatizeze concursul/simpozionul în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea;
Să îndrume elevii în realizarea materialelor;
Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata simpozionului pentru ca acesta să se deruleze
conform scopului stabilit.
Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”
Vișina

Școala ............................................................
localitatea………………………………….

Director,
prof. Nicolae Carmen Rosana

Director,
prof.……………………….
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