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REGULAMENT DE PARTICIPARE
CONCURSUL NAȚIONAL “O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI”
Ediţia I - 9 MAI 2014
Organizator: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA ELENA BIBESCU”
BÂRLAD

Colaboratori :
Casa Corpului Didactic Vaslui
Şcoala Gimnazială “Vasile Pârvan” Bârlad
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad,
Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Bârlad,
Școala Gimnazială „M. C. Epureanu” Bârlad,
Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Brăila,
Colegiul Tehnic,, Ion Holban'', Iasi,
Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
Liceul „Mihail Kogălniceanu” Vaslui
Casa de Cultură „George Tutoveanu” Bârlad
Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui
Liceul Tehnologic "Ion Mincu" Vaslui
Tema concursului: “O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI”
SECŢIUNI:
Creaţiile artistico-plastice (desene, picturi, colaje) pe tema Independenței
României și a Uniunii Europene - pentru elevi de cls. I-IV
II.
Creaţiile artistico-plastice (desene, picturi, colaje) pe tema Independentei
Romaniei, Victoriei Aliaților în al II-lea Război Mondial și a Uniunii Europene pentru elevi de cls. V-VIII si IX-XII
III.
Prezentări în power-point pe tema Independenței României, Victoriei Aliaților în
al II-lea Război Mondial și a Uniunii Europene - pentru elevi de cls. V-VIII, IXXII
IV.
Comunicări științifice pe tema Independenței României, Victoriei Aliatilor în al
II-lea Război Mondial și a Uniunii Europene - pentru elevi de cls. IX-XII.
V. Comunicări științifice, lecții, teste în power-point, swf, exe, pe tema
Independenței României, Victoriei Aliaților în al II-lea Război Mondial și a
Uniunii Europene – pentru cadre didactice.
I.

PRECIZĂRI:
I – II. Creaţiile artistico-plastice vor fi realizate pe suport de hârtie, în format A4 cu tehnica
de lucru la alegere, dar fara carioca/creioane colorate.
Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări ale elevilor de la clasă/școală, din
fiecare tema(max. 6 copii).
Concursul pentru creaţiile artistico-plastice se va organiza pe categoriile de vârstă: clasele I –
IV, clasele V-VIII, clasele IX-XII, cu participare indirectă.
Toţi participanţii vor primi diplome.
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Fiecare lucrare expediată prin plic, va fi însoţită de fișa de însciere și o etichetă (lipită pe
verso) în dreapta jos, cu următoarea structură:
Numele si prenumele elevului .........................................................................................
Clasa ...............................................................................................................................
Şcoala .............................................................................................................................
Localitatea .......................................................Judeţul...................................................
Cadrul didactic coordonator ..........................................................................................
Telefon.............................................................................................................................
E-mail...............................................................................................................................
Titlul lucrării.....................................................................................................................
Secţiunea de concurs la care se înscrie .............................................................................
III. Prezentările în power-point trebuie sa cuprinda min. 10 slide-uri pentru elevii de cls. VVIII și min. 15 slide-uri pentru elevii de cls. IX-XII precum și bibliografie.
Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări ale elevilor de la clasă/școală, cate una
de fiecare tema.
Concursul pentru prezentările în power-point se va organiza pe categoriile de vârstă: clasele
V – VIII, clasele IX-XII, cu participare indirectă.
Toţi participanţii vor primi diplome.
Fiecare lucrare expediată prin plic, pe CD va fi însoţită de fișa de însciere și o etichetă (lipită
pe plicul CD-ului) cu următoarea structură:
Numele si prenumele elevului .........................................................................................
Clasa ...............................................................................................................................
Şcoala .............................................................................................................................
Localitatea .......................................................Judeţul...................................................
Cadrul didactic coordonator ..........................................................................................
Telefon.............................................................................................................................
E-mail...............................................................................................................................
Titlul lucrării.....................................................................................................................
Secţiunea de concurs la care se înscrie .............................................................................
IV. Comunicările științifice ale elevilor vor cuprinde min. 2 pagini A 4, Times New Roman
12, cu informatii dar și imagini precum și bibliografie.
Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări ale elevilor de la clasă/școală, cate una
de fiecare tema.
Concursul pentru comunicările științifice se va organiza pe categoriile de vârstă: clasele IXXII, cu participare indirectă.
Toţi participanţii vor primi diplome.
Fiecare lucrare expediată prin plic, pe suport de hartie, va fi însoţită de fișa de însciere și o
mentiune, la inceputul lucrarii, cu următoarea structură:
Numele si prenumele elevului ..........................................................................Clasa ..........
Şcoala..............................................Localitatea..................................Judeţul..............................
Cadrul didactic coordonator ..........................................................................................
V.Comunicările științifice ale cadrelor didactice vor cuprinde min. 4 pagini A 4, Times
New Roman 12, cu informatii dar și imagini precum și bibliografie. Vor fi trimise pe suport
de hârtie si pe mail.
Lecțiile, teste-grilă în power-point, swf, exe, trebuie sa conțină min 20 slide-uri/ 20 itemi de
cel puțin 4 tipuri. Vor fi trimise pe CD si pe e-mail.
Un cadru didactic poate trimite max. 2 lucrari de tipuri diferite: comunicare/lecție/test – grilă.
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Toate cadrele didactice din Bârlad vor prezenta, în direct, lucrările cu care se înscriu la
concurs, în max 15 min., în sala de protocol a Școlii Gimnaziale Principesa Elena Bibescu.
Pentru evaluare se vor constitui 4 comisii, alcătuite din profesori de desen si istorie
din cadrul ISJ si CCD Vaslui, a scolii organizatoare si colaboratorilor, din Bârlad, Vaslui, alte
localități.
PROGRAMUL CONCURSULUI:
15 - 30 APRILIE 2014 se primesc lucrările din ţară însoţite de fişa de înscriere într-un
plic/colet, care va conţine in interiorul său şi un alt plic autoadresat şi timbrat, necesar expedierii
diplomelor, precum si pe e-mail.
1 - 7 MAI 2014 - jurizarea lucrărilor;
8 - 10 MAI 2014 – expoziţie cu lucrările premiate;
9 MAI, orele 9-14 – prezentarea în direct a lucrărilor cadrelor didactice din Bârlad.
10 - 15 MAI 2014 - realizarea DVD-ului cu ISBN “O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI”
15 - 20 MAI 2014 - expedierea diplomelor si DVD-urilor.
NOTĂ:
Lucrările nu se vor returna.
Participanţii la proiect vor primi prin poştă diplomele, adeverintele si DVD-urile. Pentru
aceasta participanţii de la cele trei secţiuni vor trimite în plic, împreună cu lucrările, un plic
format A4, timbrat cu adresa proprie completă, plic care va fi folosit de către organizatorii
concursului pentru expedierea diplomelor şi a DVD-urilor si suma de 4 ron/lucrare, necesari
pentru editare diplome, adeverinte etc.
DVD-ul cu ISBN ce cuprinde lucrările din cadrul proiectului (desene, colaje, picturi,
prezentări Power-Point, swf, exe) va fi trimis celor care îl doresc, contra cost( 15 ron).
Vă rugăm să completați conform modelului de mai jos, pe plicul autoadresat:
Destinatar ( Cadrul didactic / Elevul / Cadrul didactic coordonator)
Adresa: Str........................................................., Nr.......................................................
Bl................................, Sc………................., Et......................., Ap……………...…...
Localitatea…………………………………...Cod poştal…………………………......
Judeţul………………………………………………………………………………..…
* Fişele de înscriere în concurs (cadre didactice/elevi) precum si lucrarile (desenele vor
fi scanate) vor fi trimise si pe adresa de e-mail: tuturelu05@yahoo.com şi pe adresa Școlii
Gimnaziale « Principesa Elena Bibescu » Bârlad, prin colet poştal.
* Pentru relaţii suplimentare, pentru trimiterea materialelor (acordurilor de
parteneriat, a lucrărilor, a fişelor de înscriere)
Persoana de contact:
Prof. Juverdeanu Aurelia Melania – 0751063226, e-mail tuturelu05@yahoo.com
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Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”
str. Popa Șapcă nr. 9, mun. Bârlad, jud. Vaslui
telefon/fax: 0335803643, 0335803644
e-mail: scoalaelenabibescu@yahoo.com
Nr. ……din ……………………..

............................................................
str. .......................................................
telefon/fax ............................................
e-mail: ..................................................
Nr. ……din ……………………..

Protocol de parteneriat
încheiat la data de:
între partenerii : Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, Bârlad
si .....................................................................................
Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, cu sediul în str. Popa Șapcă nr. 9, mun.
Bârlad, jud. Vaslui, telefon/fax: 0335803643, e-mail: scoalaelenabibescu@yahoo.com,
instituție reprezentată de Director, prof. Dumitrașc Ionel și coordonatorul proiectului, prof.
Juverdeanu Aurelia
Și
........................................................................., cu sediul în str......................... nr. ...., mun .....
..........................., jud......................................... 730170, telefon/fax: .........................., e-mail:
........................................................, instituţie reprezentată de Director, prof............................
............................................ si partenerul la proiect, prof............................................................
Obiectul prezentului Protocol de parteneriat îl constituie stabilirea rolului şi
responsabilităţilor partenerilor în cadrul Proiectului educașional, cu titlul “O zi, trei
semnificatii – 9 mai”, înscris în CAER 2014 la pozitia 1336.
Articolul 1
A.Rolul si responsabilităţile Școlii Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu” - organizator
1.Elaboreazî proiectul
2.Implementează, monitorizeaza, evaluează, diseminează proiectul
3. Asigura locație, resurse materiale pentru implementare.
B.Rolul si responsabilităţile ............................................................................- partener
1. Mediatizează concursul
2. Contribuie cu lucrări înscrise în concurs
3.Diseminează rezultatele activităților
Articolul 2 Durata parteneriatului:
Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului:15 aprilie - 20
mai 2014
Articolul 3 Dispoziţii finale:
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte.
Denumirea instituției inițiatoare
Scoala Gimnaziala „Principesa E. Bibescu” Bârlad
Director
prof. Dumitrașc Ionel

Denumirea instituției partenere
............................................................
Director
prof...............................................
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - CADRE DIDACTICE

CONCURSUL NAŢIONAL “O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI”
Ediţia I - 9 MAI 2014

Numele şi prenumele : ..............................................................................................................
Funcţia didactică: .....................................................................................................................
Unitatea şcolară: ......................................................................................................................
Localitatea: ........................................................ Judeţul: ......................................................
Telefon: .............................................................. Fax ...........................................................
E-mail ........................................................................................................................................
Titlul lucrării: ...........................................................................................................................
Secţiunea: ..................................................................................................................................
Mijloace necesare prezentării lucrării: ..................................................................................
Doresc /Nu doresc sa primesc DVD-ul Proiectului .................................................................
Adresa la care doriţi să primiţi materialele: .........................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Notă :
Participanţii vor trimite lucrarea însoţită de fişa de înscriere pe adresa şcolii: Scoala
Gimnaziala „Principesa Elena Bibescu”, cu sediul in str. Popa Sapca nr. 9, mun. Barlad, jud.
Vaslui, cu menţiunea: Pentru Concursul Naţional: ““O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI” ”
până la data de 30 aprilie 2014.
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - ELEVI

CONCURSUL NAŢIONAL “O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI”
Ediţia I - 9 MAI 2014

Numele şi prenumele: .........................................................................................................
Clasa: ....................................................................................................................................
Şcoala: ...................................................................................................................................
Localitatea: ................................................... Judeţul: ........................................................
Telefon: ..................................................................... Fax ................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Secţiunea: .............................................................................................................................
Titlul lucrării: ......................................................................................................................
Profesor coordonator: .........................................................................................................
Doresc /Nu doresc sa primesc DVD-ul Proiectului ..............................................................

Adresa la care doriţi să primiţi materialele: ......................................................................
………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Notă :
Participanţii vor trimite lucrarea însoţită de fişa de înscriere pe adresa şcolii: Scoala
Gimnaziala „Principesa Elena Bibescu”, cu sediul in str. Popa Sapca nr. 9, mun. Barlad, jud.
Vaslui, cu menţiunea: Pentru Concursul Naţional: ““O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI” ”
până la data de 30 aprilie 2014.
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CONCURSUL NAŢIONAL “O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI”
Ediţia I - 9 MAI 2014
ECHIPA DE PROIECT
COORDONATOR: PROF. JUVERDEANU AURELIA MELANIA
I.
ECHIPA DE MANAGEMENT
PROF. IONESCU NICOLAE – INSP. SC. ISTORIE
PROF. JITCA DANIELA – INSP. SC. ACTIVITATI EDUCATIVE
PROF. MUNTENASU MARIANA – INSP. SC. TEHNOLOGIE – CCD VS
PROF. DUMITRASC IONEL – DIRECTOR SC. GIMN. PRINCIPESA ELENA BIBESCU
PROF. ADAM LUCICA – DIR. EDUCATIV
PROF. ARTENI NICULINA LILIANA
PROF. INV. PRIMAR BICHER DIANA
II.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE - DESCHISA
PROF. PRICOP GHIORGHE
PROF. MAMALAUCA MIRCEA
PROF. CHIRU TITA
PROF. CHITIGA RAMONA
PROF. PASCARU COSTEL
PROF. LISIEVICI GABRIELA
PROF. LISIEVICI OVIDIU
PROF. PROCA MARCEL
PROF. GLODEANU AURA CRISTINA
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