EDIȚIA A IV-A
2019-2020

Școala Gimnazială Nr. 4 Rm.Vâlcea vă invită să participați la a IV-a ediție a Concursului
Regional Interdisciplinar „LOCURI SI OAMENI CU CARE NE MANDRIM” care se va desfășura în
data de 31 ianuarie 2020.
Scopul concursului constă în promovarea valorilor culturale românești, stimularea interesului elevilor
pentru cunoașterea obiectivelor culturale, turistice și a personalităților marcante și sensibilizarea copiilor față
de valorile morale, istorice, cultural-spirituale ale orizontului natal.
Concursul se adresează elevilor din clasele primare şi gimnaziale și este inclus în Buletinul Informativ
al CCD Vâlcea 2019-2020.

Concursul Interdisciplinar Regional „LOCURI SI OAMENI CU CARE NE
desfășoară prin participarea indirectă a elevilor.

MANDRIM” se

REGULAMENTUL CONCURSULUI REGIONAL INTERDISCIPLINAR
„LOCURI ȘI OAMENI CU CARE NE MÂNDRIM”
Ediția a IV-a – 2019-2020

1. Concursul interdisciplinar regional „Locuri și oameni cu care ne mândrim ” este organizat de
Școala Gimnazială Nr. 4, Rm-Vâlcea.
2. Nu se percepe taxă de participare pentru elevi.
3. Cheltuielile aferente organizării și desfășurării concursului sunt suportate de școala organizatoare.
4. Beneficiarii direcți sunt elevii ciclului primar și gimnazial.
5. Concursul interdisciplinar regional „Locuri și oameni cu care ne mândrim ” se desfășoară prin
participarea indirectă a elevilor.
6. Inscrierea elevilor se realizează pe e-mail la adresele specificate, pe secțiuni:
-

Secțiunea

A

–

referate

/

prezentări

powerpoint:

prof.

Mihai

Madalina,

email:

madalina65@yahoo.com
-

Secțiunea B - creaţie în proză / versuri : prof. Nica Daiana, email: nicadaiana@yahoo.com

-

Secțiunea C - creație plastică / educație tehnologică : prof. Chicioroagă Elena, email:
elena_chicioroaga@yahoo.com



La secțiunea C lucrările se trimit prin poștă la adresa: Școala Gimnazialã Nr.4 Rm. Vâlcea, Str.
Calea lui Traian, Nr.97, Rm. Vâlcea, cu mențiunea: pentru prof. Chicioroagă Elena.



Tabelul de înscriere este prezentat în Anexa 1.



Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 5 (cinci) lucrări ale elevilor, indiferent de
secţiune.

7. Concursul se va desfășura în data de 31 ianuarie 2020.
8. Comisia de evaluare va fi alcătuită din cadre didactice de specialitate din școala organizatoare.
9. Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul şcolii și pe site-ul școlii organizatoare
http://scoala4rmvalcea.ro.
10. Vor fi acordate premiile I, II, III și mențiuni. Acestea vor fi stabilite de comisia de organizare a
concursului.

Secțiuni concurs
A. Prezentări cu conţinut ştiiţific/istoric:
 Referate / prezentări powerpoint pe baza temei propuse: obiective turistice/culturale,
personalităţi locale.
 Se recomandă utilizarea unui limbaj adecvat, structurarea prezentării.
Cerinţe de redactare:
- maximum 3 pagini/ 10 slide-uri;
- setări de pagină – format A4 – margini 2 cm, Times New Roman 12, distanţa între rânduri 1.5,
justify cu diacritice;
- titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14pt, bold, centrat;
- numele autorului, coordonatorului, şcoala, localitatea se vor scrie în dreapta cu Times New Roman
12;
- precizaţi bibliografia utilizată;
- responsabilitatea asupra conţinutului revine autorului și coordonatorului;
- lucrările se vor trimite pe adresa: madalina65@yahoo.com
B. Creaţie literară: Creaţie în proză / versuri
Cerinţe de redactare:
- redactare în Microsoft Word 1997-2003;
- maximum 2 pagini;
- setări de pagină – format A4 –margini 2 cm
- titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14pt, bold, centrat;
- numele autorului, coordonatorului, şcoala, localitatea se vor scrie în dreapta cu Times New Roman
12pt, distanţa între rânduri 1.5, justify cu diacritice;
- conţinutul creaţiilor literare trebuie să respecte adevărul şi faptele istorice;
- responsabilitatea asupra conţinutului revine autorului și coordonatorului;
- lucrările se vor trimite pe adresa: nicadaiana@yahoo.com
C. Creatie plastică
 Desene, picturi (portrete, peisaje, clădiri reprezentative, etc.) - în tehnică la alegere
Cerințe de realizare
- lucrările vor fi realizate în tehnici de lucru la alegere (creion, ulei, acuarelă, etc.), pe suport
format A4.
- eticheta de identificare a elevului va fi pe verso, jos, în dreapta (titlul lucrării, numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala, cadrul didactic îndrumător, judeţul, localitatea);

C. Educație tehnologică
 Colaje din materiale reciclabile
- eticheta de identificare a elevului va fi pe verso, jos, în dreapta (titlul lucrării, numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala, cadrul didactic îndrumător, judeţul, localitatea);
La secțiunea C lucrările se vor trimite pe adresa: Școala Gimnazialã Nr.4 Rm. Vâlcea, Str. Calea
lui Traian, Nr. 97, Rm. Vâlcea , cu mențiunea: pentru prof. Chicioroagă Elena.
- lucrările nu vor fi restituite.
PRECIZĂRI IMPORTANTE!!!
1. Fiecare cadru didactic participant va trimite într-un plic următoarele:
 Fișa de înscriere
 Lucrările pentru secţiunea C
 Acordul de parteneriat în 2 exemplare, semnat şi ştampilat
 Plic autoadresat cu valoare de 5 lei pentru trimiterea diplomelor, adeverinţelor şi altor documente.
2. Adresa de trimitere: Școala Gimnazialã Nr.4 Rm. Vâlcea, Str. Calea lui Traian, Nr. 97, Rm.
Vâlcea, cu mențiunea pentru concursul „Locuri și oameni cu care ne mândrim”
Termen limită de trimitere a lucrărilor : 28 ianuarie 2020 (data poştei)
Lucrările nu se restituie şi nu se acordă premii materiale.
Director,
Prof.FÂRTAT MIHAI
Coordonatori de proiect:
Prof.FÂRTAT MIHAI
Prof. CEAUȘOGLU ANELICE
Prof. PERȚA MIHAELA

Anexa 1

FISĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL REGIONAL INTERDISCIPLINAR
„LOCURI ȘI OAMENI CU CARE NE MÂNDRIM”
Ediția a IV-a 2019-2020

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: .............................................
Unitatea de învățământ: ..........................................
Telefon: ...................................................................
Email: .....................................................................
Adresa unităţii de învăţământ:
Strada: ………………………….. Nr. …………………
Localitatea: ………………………. Codul: ……………
Judeţul: ……………………….
Participare la secţiunile:........................................................................................

Nr.
Crt.

Numele şi prenumele elevului

Secţiunea

1.
2.
3.
4.
5.
Completarea tuturor spatiilor este obligatorie !

Titlul lucrării

Clasa

Școala Gimnazială Nr.4 Rm. Vâlcea
Str. Calea lui Traian, Nr. 97, Rm. Vâlcea
Email: scoala4_scoala4@yahoo.com
http://scoala4rmvalcea.ro
Telefon/fax 0350416709
Nr.înregistrare .............../.......................

Școala ..............................................
Adresa .............................................
Email ...............................................
Tel/Fax …………………………….
Nr.înregistrare .............../.......................

ACORD DE PARTENERIAT ÎN CADRUL CONCURSULUI REGIONAL INTERDISCIPLINAR

1) Părţile contractante
A) Şcoala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea, iniţiatoarea concursului, reprezentată de prof. Fârtat Mihai în
calitate de director şi prof.înv.primar Ceausoglu Anelice/ prof. Perța Mihaela în calitate de coordonatori ai
concursului regional interdisciplinar „Locuri și oameni cu care ne mândrim”, ediția a IV-a, și
B) Şcoala ....................................................…………………………………………. reprezentată de prof.
……………………………… în calitate de director şi prof. ……………………………………………… în
calitate de parteneri ai concursului regional interdisciplinar „Locuri și oameni cu care ne mândrim”.
2) Obiectul contractului
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre inițiator şi partener în vederea
desfăşurării activităţilor din cadrul concursului regional interdisciplinar „Locuri și oameni cu care ne
mândrim”, organizat în luna decembrie la Şcoala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea.
3) Obligaţiile părţilor
Școala inițiatoare se obligă :
 să distribuie regulamentul de participare şcolilor partenere;
 sa respecte termenele de desfasurare a concursului ;
 să stabilească premiile, să completeze diplomele şi să expedieze premiile acordate;
 să afişeze pe site ul http://şcoala4rmvalcea.ro rezultatele obţinute de elevii participanţi la concurs;
 să acorde cadrelor didactice participante la concurs, adeverinţe de participare;
 să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcolile partenere se obligă:
 să respecte regulamentul concursului regional interdisciplinar „Locuri și oameni cu care ne
mândrim”
 să înscrie elevii în concurs conform regulamentului;
 să asigure toate condiţiile pentru buna desfăşurare a concursului;
 să completeze întocmai şi la timp documentele cerute de organizator;
 să înmâneze, în cadru festiv, tuturor participanţilor, premiile obţinute;
 să mediatizeze concursul regional interdisciplinar „Locuri și oameni cu care ne mândrim”.
4) Durata acordului
Durata acordului este de un ciclu de școlarizare, cu posibilitatea prelungirii tacite după expirare.
5) Dispoziții finale
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata derulării concursului pentru buna sa desfăşurare.
Şcoala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea
Director, Prof. FÂRTAT MIHAI

Şcoala _____________________________
Director, Prof. ________________________

