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Bucovina - tradiție, cultură, spiritualitate, festival-concurs
Regulamentul concursului
ORGANIZATORI:
Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus
Director : Prof. Bărbuță Angela Cătălin
Inițiatori concurs:
Prof. Gheorghiță Florin
Prof. Schipor Vasile
CONDIŢII DE DE PARTICIPARE
- La acest concurs se pot înscrie elevi ai învățământului primar, gimnazial (V-VIII) și liceal ( cl.
IX-XII)
- înscrierea se realizează de cadrul didactic coordonator, prin completarea fișei de înscriere și
semnarea acordurilor de parteneriat
- Un cadru didactic poate participa la concurs cu maximum 3 concurenți pentru fiecare secțiune.
- Perioada de desfășurare noiembrie-decembrie 2015 astfel :
- 23.11 2015 - 4.12.2015 - înscrierea participanților la prima și a doua secțiune, precum și
primirea lucrărilor pentru secțiunea a II-a
- 11.12. 2015 – concursul de interpretare vocală
-

12.12.2015 - concursul de prezentări multimedia “Obiceiuri si tradiții din Bucovina” :

- 14-20 decembrie - transmiterea diplomelor si premiilor către unitățile școlare participante
Vor exista 2 secțiuni:
 SECŢIUNEA I-Concurs de interpretare vocală, în care elevii vor interpreta cântece din folclorul
Bucovinei, cu acompaniament sau cu negativ. Sunt acceptate participări individuale sau grupuri,
va exista o secțiune pentru interpretare vocala individuală pentru nivelul primar, gimnazial și
liceal si una pentru grupuri folclorice tradiționale. Fiecare concurent va pregăti două cântece
pentru concurs, in funcție de numărul concurenților de la fiecare ediție, organizatori își rezerva
dreptul de a limita timpul acordat fiecărui concurent. Concursul va fi jurizat de către un juriu de
specialitate.
 SECŢIUNEA II – Obiceiuri și tradiții din Bucovina, se adresează elevilor din gimnaziu și liceu,
fiecare participant poate propune: un colaj de fotografii, un film scurt sau un proiect PPT,

realizat individual sau într-un grup de maximum 3 elevi, prin care să ilustreze un obicei sau o
tradiție din zona Bucovinei, pot fi promovate obiceiuri sau tradiții din orice perioadă a anului,
concursul își propune să reînvie astfel de tradiții și obiceiuri ale românilor dar și ale celorlalte
grupuri etnice care există, sau au existat în Bucovina. Fiecare proiect va fi prezentat in fata unui
juriu de specialitate, pe durata a maximum 15 minute. Sunt premiate :
• Diversitatea și complexitatea resurselor utilizate în raport cu tema;
• Pertinența valorificării resurselor; selecția și utilizarea lor în raport cu tema
• Originalitatea și calitatea stilistică a prezentării/ilustrării temei
• Calitatea argumentativă a susținerii; gradul de complexitate a analizei
• Corectitudinea aplicării procedurilor de investigație
• Realismul și fezabilitatea conținutului
• Relevanta temei alese
• Modul de prezentare .
Locul desfășurării: Liceul Tehnologic “ Ion Nistor” Vicovu de Sus
EVALUARE ŞI RECOMPENSE
Clasamentul se va realiza pe:
a) secțiune gimnaziu/liceu
b) categorie de vârstă
- Locul I, II, III, premii speciale, mențiuni pentru fiecare secțiune de concurs/nivel de vârsta
(excepție vor face lucrările care nu îndeplinesc condițiile de participare).
- Se acordă diplomă de participare pentru îndrumător/coordonator.
- Nu se restituie lucrările elevilor participanți. Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt
cedate organizatorilor.
- Nu se admit contestații
- Nu există taxa de înscriere
Diplomele vor fi trimise prin posta după avizarea acestora de către instituțiile partenere.
DATE DE CONTACT :
prof. Schipor Vasile
e-mail : vali_schipor@yahoo.com, sau secretariat.ltin@gmail.com,
grscvicov@yahoo.com
• Adresa: str. Calea Cernăuți, nr. 342, Vicovu de Sus, Suceava
• Secretariat: Telefon / Fax: 0230/413016
• Informații găsiți și pe: ltin.ro
Participarea se face doar pe baza fișei de înscriere/acordului de parteneriat trimis în
două exemplare.

ANEXA 1

FESTIVAL-CONCURS REGIONAL
“ BUCOVINA-TRADITIE CULTURA SPIRITUALITATE ! ”
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Unitatea de învățământ : .......................................................................................................................
Localitatea : ...........................................................................................................................................
Județul : .................................................................................................................................................
Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător : ………………....................................................
Adresa de email: ....................................................................................................................................
Secțiunea 1: Soliști Vocali

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului/grupului

Clasa

Titlul activității

Clasa

Titlul activității

Secțiunea 2: Tradiții si obiceiuri din Bucovina
Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului/elevilor

DIRECTOR ,
.......................................

PROFESOR/ INVATATOR
........ ..... ................................

ANEXA 2

Liceul Tehnologic “Ion Nistor”

Școala.........................................................

Oraș Vicovu de Sus, jud. Suceava
Nr. .............din ..............

Localitatea. ........................., jud. ................
Nr. ..............din.........................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, ................................................2016, între :
a)
Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, str. Calea Cernăuți , nr. 342, loc. Vicovu de
Sus, jud. Suceava, reprezentat prin Director, prof. Angela Cătălin Bărbuță, cadru didactic coordonator
de proiect: Schipor Vasile in calitate de aplicant
și
b)
………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………........................…
……………………………………………………………………………………........................……
în calitate de partener.
1. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în vederea
organizării și desfășurării de activități extrașcolare în instituția aplicant prin Proiectul Concurs – Bucovinatradiție ,cultura ,spiritualitate.
2. Grup țintă: elevii din clasele primare, gimnaziale si liceale
3. Obligațiile pârților:
3.1. Aplicantul se obligă:
 să informeze școlile despre organizarea și desfășurarea activităților;
 să respecte termenele de desfășurare a concursului;
 să asigure cadrul organizatoric;
 să asigure comisii de jurizare reprezentative;
 să emită și să distribuie diplomele elevilor premianți;
 să asigure diseminarea informațiilor in mass-media:
3.2. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții:
 să coordoneze și să înscrie elevii participanți la concurs;
 să asigure transportul și însoțirea elevilor de către cadre didactice proprii;
 să respecte regulamentul de desfășurare - participare al concursului;
4. Durata acordului:
Prezentul acord, emis în două exemplare, intră în vigoare la data emiterii acestuia și este valabil pe perioada
anului școlar 2015 – 2016.
5. Clauze finale ale acordului:
Proiectul face parte din categoria activităților extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de colaborare
între instituțiile de învățământ pe plan național.
Aplicant,
Director,
Profesor ANGELO CATALIN BARBUTA

Partener,
Director,
...........................................

