INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 193, VASLUI
TEL./FAX: 0335/ 417 619; 0335 / 417 922
E-MAIL: scoala2vaslui@yahoo.com
www.scgimdcantemirvs.ro
Nr…………………din………………………

Către ,
Şcoala Gimnazială…………………………………………….,

Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir” Vaslui, Inspectoratul Școlar Județean,
Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Servicul Rutier, Poliţia Municipiului Vaslui, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Vaslui şi al Primăriei Municipiului Vaslui, organizează în perioada 10-13
august 2017, a XIV- a ediţie a Concursului Național de Educaţie Rutieră “Cupa PODUL
ÎNALT”, acţiune cuprinsă în CAEN POZ. 23/EDUCAȚIE CIVICĂ/Nr/26402/16.02.2017
În acest sens, avem plăcerea să vă invităm spre a participa cu echipajul şcolii
dumneavoastră, format din 3 (trei ) elevi ( mixt ) din clasele IV-VII, însoţit de un cadru didactic.
Sosirea participanţilor va avea loc joi 10 august 2017, până la orele 18ºº la Grupul Şcolar “Ștefan
Procopiu”, Vaslui, Str. Salcâmilor nr. 2.
Probele şi condiţiile de desfăşurare a concursului sunt cele stabilite prin Regulamentul
Concursului Naţional “ Educaţie rutieră – Educaţie pentru viaţă ”– 2010 şi a propriului Regulament.
Organizatorii asigură cazare, masă, premii, transportul din localitatea de domiciliu până
la Vaslui, fiind suportat de către dumneavoastră.
Validarea echipajelor se va face pe baza tabelului nominal cu avizul medical , copie
după certificatul de naștere, carnet de note vizat pentru anul şcolar în curs.
În cazul în care doriţi să participaţi, vă rugăm să ne confirmaţi telefonic /fax sau e-mail,
până pe data de 01.08.2017 la şcoală : telefon fax : 0335 416 419, e-mail :
scoala2vaslui@yahoo.com sau la coordonatorul concursului, profesor Mihai Moșnianu, telefon :
0335 405 487, 0741 244 821, e-mail : mihai_mosnianu@yahoo.com
Organizatorii îşi rezervă dreptul să aducă modificări la prezentul regulament, ce vor fi
comunicate în timp util participanţilor.
Director,
Prof.AsmarandePetru

Organizator,
Prof. ing. Mihai Mosnianu

REGULAMENT DE ORGANIZARE

PROIECT EDUCATIV
TITLUL : Concurs național de ciclism și educație rutieră
,, CUPA PODUL ÎNALT ” ediţia a XIV-a
DOMENIUL : Civic
TIPUL DE PROIECT : POZ. 23/EDUCAȚIE CIVICĂ/Nr/26402/16.02.2017
APLICANTUL : Şcoala ,,Dimitrie Cantemir ” Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr. 193 ,
telefon/ 0335416419, e-mail scoala2vaslui@yahoo.com
DATA : 10-13 august 2017
ARGUMENTARE:
Proiectul îmbină prin mobilitate şi spirit creativ, dorinţa de joacă şi divertisment a copiilor, cu
scopul major de pregătire pentru viaţă, formare de competenţe şi deprindere de combatere a faptelor
antisociale
Şcoala are o bună experienţă bazată pe cele XII ediţii anterioare care au antrenat peste 900 de
elevi şi cadre didactice din şcoli cu tradiţie şi experienţă în activitatea de educaţie rutieră a copiilor.
Capacitatea de organizare, preocuparea pentru realizarea unei foarte bune baze materiale, dar mai
ales sprijinului acordat de Primăria Vaslui, Consiliul Judetean Vaslui, Direcția Județeană de Sport și
Tineret Vaslui implicarea unor

parteneri cu atribuţii în educarea rutieră a elevilor – Inspectoratul

judeţean de Poliţie, A.C.R-Filiala Vaslui. , etc. au făcut ca acţiunea să fie cuprinsă din 2007 în Calendarul
proiectelor educative şcolare şi extraşcolare al M.E.N
Datorită rezultatelor obţinute de elevii şcolii în concursurile interjudeţene şi naţionale în toamna
anului 2009 M.E.C.T.S. a hotărât nominalizarea şcolii ca unitate „PILOT ”pentru educaţia rutieră în
rândul elevilor, organizând atât acţiuni de educaţie rutieră a elevilor, de formare metodică a cadrelor
didactice, cât şi de desfăşurare a etapelor municipale, judeţene ale Concursului Naţional de „Educaţie
rutieră - Educaţie pentru viaţă”.
MESAJUL :
,, Stop accidentelor de circulatie ! Viaţa are prioritate !”
MOTTO : ,,Votaţi bicicleta, votaţi un oraş mai curat ! este mai economică, nu poluează, te menţine în
formă, mai sănătos, reduce aglomerarea traficului .”
DURATA DE DERULARE : 10-13 august 2017
PARTENERI :

 Primăria Municipiului Vaslui ;
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui – Serviciul Rutier;
Consiliul Judeţean Vaslui;
 Poliţia Municipiului Vaslui;
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;
 Automobil Club Român – Filiala Vaslui.
SCOPUL :  Formarea unei opinii sănătoase şi convingeri stabile vis a vis de
necesitatea însuşirii şi aplicării în viaţa de zi cu zi a unor reguli de
circulaţie în vederea prevenirii producerii accidentelor în rândul elevilor;
 Implicarea responsabilă a tinerei generaţii în acţiunile de prevenire a accidentelor şi
aigurarea siguranţei rutiere;
 Formarea unei atitudini pro-socială a tinerei generaţii.
OBIECTIVE :
 Realizarea obiectivelor stabilite prin Programul partenerial de prevenire şi combatere a
accidentelor rutiere prin însuşirea unui comportament civilizat, responsabil şi preventiv .
 Formarea de abilităţi de bază şi atitudini pozitive de implicare civică ;
 Diminuarea accidentelor grave de circulaţie în rândul copiilor.
PARTICIPANŢI : elevi din clasele III -VII (mixt, un cadru didactic ) din judeţele : AG, AR, AB, BC,
BH, BT, BZ, CL, CT, CJ, DB, MM, MŞ, SB, SV, TR, VS.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI : Concursul se va desfăşura respecându-se precizările
Regulamentului concursului naţional ,, Educaţie rutieră – Educaţie pentru viaţă ” / 2007 , pe patru
probe şi o probă stabilită de organizatori după cum urmează :
a. Proba de parcurgere a unui traseu de îndemânare cu bicicleta în poligon;
b. Proba de respectare a regulilor de circulatie de cãtre biciclisti, în parcul- scoalã;
c. Proba de cunoastere a regulilor de circulatie;
d. Depanarea tehnică a biciletei de către întregul echipaj.
DESCRIEREA PROBELOR
 Probele „a” şi „b”, se vor desfăşura combinat, astfel : concurentul va parcurge un traseu de
îndemânare prevăzut cu 5-6 obstacole, după care intră şi parcurge un traseu de respectare a regulilor
de circulaţie pentru biciclişti în „parcul şcoală”, atingând 4 -5 posturi de control, după care continuă
din nou cu parcurgerea unui traseu de îndmânare cu 6-7 obstacole . Penalizările sunt stabilite
separat, un echipaj poate acumula un număr nemilitat de puncte. Clasamentul se realizează separat
pe cele două probe.
 La proba „c” se va completa un chestionar cu 20 de întrebări ( 3 de acordare a primului ajutor în
caz de accidente de educaţie rutieră) , în 30 de minute.

 Depanarea tehnică a bicicletei se va face de către toţi membrii echipajului în acelaşi timp (în
echipă),care trebuie să demonteze şi să ansambleze roţile/ pedalele/ frâna/ soneria într-un timp
stabilit de către organizatori .
Dipoziţii finale :
 Participarea la concurs presupune respectarea prezentului regulament ;
Organizatorii pot aduce modificări la prezentul regulament, acestea fiind din timp transmise
partenerilor ;
 În proba de îndemânare în poligon se va introduce proba de „transport a paharului cu apă”;
 Depanarea se va face înainte de a intra concurentul în Parcul Şcoală ;
 Organizatorii vor acorda premii, medalii, cupe şi diplome participanţilor.

Prof. Mihai Moșnianu

MMosnianu

