Regulamentul concursului

I.

Argument

Proiectul Români şi românitate în afara graniţelor ţării - destin şi dăinuire se adresează
atât elevilor și profesorilor din ţară, cât şi celor din comunităţilor româneşti din afara
graniţelor ţării. Scopul proiectului este stimularea interesului participanților pentru
cunoașterea istoriei, a tradițiilor și a valorilor culturale ale neamului românesc, precum şi a
specificului fiecărei comunităţi din care aceștia provin. De aceea, propunem ca, prin acest
proiect, comunităţile româneşti, din interiorul şi din afara graniţelor ţării, să îşi promoveze
valorile identitare, să actualizeze şi să descopere valenţe contemporane ale tradiţiilor şi ale
obiceiurilor din zonele din care provin.
II. Obiective
Acțiunile vizate de proiect urmăresc câteva obiective:
- formarea unor convingeri şi a unor deprinderi adecvate, prin cunoaşterea şi trăirea
învăţăturii de credinţă şi morală, transmise prin biserică şi şcoală;
- cultivarea dorinței de a păstra moştenirea lăsată de ctitorii de cultură, credinţă, limbă şi
neam;
- cunoașterea evenimentelor importante din viața comunităţii, precum și a consecințelor
acestora;
- cultivarea abilităților artistice și stimularea creativității;
- evidențierea rolului artei creștine în contextul culturii româneşti şi universale;
- stabilirea unor relații de colaborare între elevi, profesori și instituțiile implicate;
- promovarea lucrărilor realizate și a rezultatelor obținute de către elevi și profesori.
III. Grup țintă
Proiectul se adresează elevilor de gimnaziu (clasele VII-VIII ) și de liceu, din județ, din ţară
şi din diaspora.
Estimăm că numărul aproximativ de elevi și profesori participanți la proiect va fi de 100.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt profesorii și elevii implicați, iar beneficiarii indirecți
sunt părinții elevilor, instituțiile implicate și comunitatea locală
IV. Desfăşurarea concursului
Concursul Români şi românitate în afara graniţelor ţării - destin şi dăinuire constă în
prezentarea de către echipajul alcătuit din 2 elevi a unui proiect propriu (fotografie,
pictură/desen/video/interpretarea unui cântec/prezentarea unui obicei/prezentări
PowerPoint) a unei secvenţe identitare specifiece comunităţii din care provin. În cadrul
acestui proiect vor exista și manifestări cultural–artistice care vor contribui, alături de
activitățile propuse, la atingerea obiectivelor stabilite.
Nu există un număr minim/ maxim de echipaje participante, dintr-o școală. Un cadru
didactic poate coordona mai multe echipaje, un echipaj poate fi coordonat de mai multi
profesori.

V. Organizarea concursului
Proiectul se desfășoară în perioada 1 martie 2019 – 15 iunie 2019 și cuprinde
următoarele activități.
Activitatea nr.1
a. Titlul activităţii: Lansarea proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare: 1-8 martie 2019
c. Locul desfăşurării: Sala de conferinţe a Liceului Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai Arhiepiscopiei și Rădăuților,
reprezentanți ai ISJ Suceava și ai comunității;
e. Descrierea pe scurt a activității: Proiectul va fi lansat în contextul activităţilor prilejuite
de sărbătorirea anului omagial închinat satului românesc. La lansarea proiectului va fi
invitat Grupul vocal tradiţional “Ai lui Ştefan, noi oşteni”, care va susține un recital de
cântece religioase și patriotice.
Activitatea nr.2
a. Titlul activităţii: Promovarea proiectului și înscrierea participanților
b. Data/perioada de desfăşurare: 7 - 23 mai 2019.
c. Locul desfăşurării: unitățile de învățământ preuniversitar liceal
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanții ai I.S.J. Suceava, reprezentanți
ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, reprezentanți ai comunității locale, organizatorii,
partenerii educaționali.
e. Descrierea pe scurt a activității: Proiectul va fi promovat în cadrul unităților de
învățământ preuniversitar din județ, prin informațiile trimise în școli și prin intermediul
internetului. Vor fi distribuite regulamentul și graficul de desfășurare a activităților.
Activitatea nr.3
a. Titlul activităţii: Români şi românitate în afara graniţelor ţării - destin şi dăinuire
b. Data/perioada de desfăşurare: 25 mai 2019
c. Locul desfăşurării: Sala de conferinţe a Liceului Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanții ai I.S.J. Suceava, reprezentanți
ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, reprezentanți ai comunității locale, organizatorii,
partenerii educaționali.
e. Descrierea pe scurt a activității: În sala de conferințe a a Liceului Tehnologic “Ion
Nistor” Vicovu de Sus va fi organizat concursul de prezentare a proiectelor realizate de
echipajele participante.
Prezentările nu vor depăși 15 minute.
Acestea pot fi pot completate de momente artistice executate atunci, de participanți,
dacă acestea se încadrează în timpul alocat.
Momentele artistice mai complexe, având legatură cu tema concursului, pot fi
prezentate în afara competiției, cu acordul organizatorilor, anunțați în prealabil.
Activitatea nr.4
a. Titlul activităţii: Diseminarea informațiilor cu privire la activitățile desfășurate în
cadrul proiectului.
b. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2019.
c. Locul desfăşurării: Sala de conferinţe a Liceului Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanții ai I.S.J. Suceava, reprezentanți
ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, reprezentanți ai comunității locale, organizatorii,
partenerii educaționali.
e. Descrierea pe scurt a activității: Rezultatele și realizările proiectului vor fi analizate în
cadrul întâlnirilor organizate cu partenerii implicați și mai apoi promovate în presă și prin
intermediul internetului.
V. Evaluarea și jurizarea

Se vor face de către un juriu specializat, alcătuit din profesori, inspectori și specialiști in
domeniu. Decizia juriului este irevocabilă şi incontestabilă.

VI. Premierea
1. Premiul de Excelenţă, însoţit de Trofeul concursului se acordă unui singur participant.
2. Se acordă câte un premiu I, II şi III.
În funcţie de proiectele prezentate în concurs, juriul poate acorda doar unul sau două din
premiile menţionate (spre exemplu doar premiile II şi III) sau poate dubla unul din premii,
cu condiţia ca numărul total de premii să nu fie mai mare de 3.
3. Se acordă cel mult 3 menţiuni.
4. Premiile Speciale ale juriului nu sunt limitate numeric și se acordă la libera alegere a
acestuia.
5. Premiile sponsorilor și ale instituțiilor partenere depind în exclusivitate, ca număr şi
distribuire, de evaluarea personală a sponsorilor sau a reprezentanţilor acestora.
6. Fiecare copil participant primeşte diplomă de participare.
7. Profesorii îndrumători primesc adeverinţă de participare şi sunt menţionaţi pe
diplomele primite de copii. De aceea, vă rugăm să completaţi în formularul de înscriere
numele profesorului îndrumător – educator, învăţător, sau profesor, specificând
titulatura didactică.
8. Instituţiile ale căror copii obţin premii şi menţiuni primesc diplome de merit.

VII. Promovarea
Proiectul propus va fi promovat prin adresele de informare trimise în școli, prin
intermediul presei și televiziunilor locale, sau naționale (Trinitas Tv, Ziarul Lumina,
Cromtel TV, Monitorul de Suceava), precum și online, prin intermediul platformelor
dedicate acestui gen de activități.
Rezultatele și realizările proiectului vor fi analizate în cadrul întâlnirilor organizate
cu partenerii implicați și mai apoi promovate în presă și prin intermediul internetului.
Partenerii implicaţi în proiect - Inspectoratul Şcolar Județean Suceava și Mănăstirea Putna
asigură sprijin logistic, mijloace informative şi promovarea concursului.
Date de contact :
prof. Schipor Vasile
e-mail : vali_schipor@yahoo.com
Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus
Adresa: str. Calea Cernăuţi, nr. 342, Vicovu de Sus, Suceava
Telefon/Fax: 0230/413016
Email: secretariat.ltin@gmail.com
Web: www.ltin.ro
Participarea se face doar pe baza fişei de înscriere/acordului de parteneriat trimis în două
exemplare organizatorilor.

ANEXA 1

CONCURS
”Români şi românitate în afara graniţelor ţării - destin şi dăinuire”

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Unitatea de învăţământ :
.......................................................................................................................
Localitatea :
...........................................................................................................................................
Judeţul :
.................................................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător :
………………....................................................
Adresa de email:
....................................................................................................................................

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului/grupului

Clasa

Titlul activităţii

DIRECTOR ,

PROFESOR,

.......................................

..................

ANEXA 2
Liceul Tehnologic „Ion Nistor”
Şcoala....................................................................
Oraş Vicovu de Sus, jud. Suceava
……….
Nr. .............din ..............

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

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, ................................................2019, între :
a) Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, str. Calea Cernăuţi , nr. 342, loc. Vicovu de Sus, jud.
Suceava, reprezentat prin Director, prof. Angelo Cătălin Bărbuță, cadru didactic
coordonator de proiect: Schipor Vasile în calitate de aplicant
și
b)…………………………………………………………………………….........................................
...........
………………………………………………………………………………………........................…
……...
în calitate de partener.
1. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul
Români şi românitate în afara graniţelor ţării - destin şi dăinuire
2. Grup ţintă: elevii din clasele gimnaziale si liceale
3. Obligaţiile părţilor:
3.1. Aplicantul se obligă:
 să informeze şcolile despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor;
 să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
 să asigure cadrul organizatoric;
 să asigure comisii de jurizare reprezentative;
 să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi;
 să asigure diseminarea informaţiilor in mass-media.
3.2. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 să coordoneze şi să înscrie elevii participanţi la concurs;
 să asigure transportul şi însoţirea elevilor de către cadre didactice proprii;
 să respecte regulamentul de desfăşurare - participare al concursului;
4. Durata acordului:
Prezentul acord, emis în două exemplare, intră în vigoare la data emiterii acestuia şi este valabil pe
perioada anului şcolar 2018 – 2019.
5. Clauze finale ale acordului:
Proiectul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de
colaborare între instituţiile de învăţământ pe plan naţional.
Aplicant,
Director,
Profesor ANGELO CĂTĂLIN BĂRBUȚĂ
...........................................

Partener,
Director,

