REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a
Concursului National Multidisciplinar
„Pandurii lui Tudor”
ORGANIZAREA CONCURSULUI
OBIECTIVE:
Concursul National Multidisciplinar Pandurii lui Tudor” este organizat de Şcoala Gimnaziala
„Tudor Vladimirescu” Drăgăşani, jud. Vâlcea, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean Vâlcea, in luna
noiembrie .
El se constituie ca un omagiu adus marelui patriot Tudor Vladimirescu si a Centenarului Marii
Uniri şi se doreşte un prilej de a descoperi şi de a valorifica talentele la limba şi literatura română,
matematică, istorie sau geografie, desen, muzică, şah.
Se are în vedere stimularea spiritului competitiv şi trezirea sentimentului de responsabilitate faţă
de colectivul pe care-l reprezintă.
Se urmăreşte îmbunătăţirea sistemului de comunicare a elevilor prin activităţi realizate în
cooperare, precum şi atragerea unei participări largi din toata tara.
În vederea desfăşurării concursului, cu cel puţin 20 de zile înainte de data acestuia, se constituie
comisia de organizare care stabileşte programul concursului. Comisia va avea un preşedinte si 8 membri.
1. SCOPUL CONCURSULUI
Dezvoltarea interesului elevilor pentru valorificarea cunoştinţelor din diverse domenii ale
cunoaşterii.
Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diferite mesaje receptate

2. OBICTIVELE CONCURSULUI


stimularea spiritului competitiv şi trezirea sentimentului de responsabilitate faţă de
colectivul pe care-l reprezintă.



îmbunătăţirea sistemului de comunicare a elevilor prin activităţi realizate în cooperare,
precum şi atragerea unei participări largi din cât mai multe judeţe.

3. NUMĂR DE ELEVI/CADRE DIDACTICE IMPLICATE
Numele cadrelor didactice implicate în proiect se estimează a fi cel putin 800 elevi și circa
200 cadre didactice.
4. GRUPUL ȚINTĂ căruia i se adresează proiectul/concursul. Beneficiarii direcți și indirecți
Grup ţintă - elevi din :
învăţământul primar (clasele a III- şi a IV
învăţământul gimnazial (V-VIII)
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5. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
- la concurs participă elevi din clasele III - VIII, din ţară, pe bază de invitaţie astfel;
a) pe echipaje
b) individual.
a) Fiecare şcoală va participa cu echipaje pentru fiecare an de studiu compus din:
- PROBA TEORETICA:
1 elev pentru probele de limba română + matematică, ( clasele III-VII) + geografie/ istorie,
(clasa a VIII-a)
-PROBELE PRACTICE:
1 elev -muzică,
1 elev -şah,
1 elev –arta plastica.
COMPONENŢA ECHIPAJULUI ESTE MENŢIONATĂ DE LA ÎNCEPUT ÎN LISTELE TRIMISE;
b) Elevii pot participa si individual la toate probele.
Fiecare elev, (şi cei din echipaj) va rezolva individual un test la obiectele limba română şi
matematică pentru cls. III, IV, V, VI, VII, iar pentru elevii clasei a VIII-a, fiecare participant va
trebui să rezolve un test pentru trei probe , română + matematică + istorie / geografie ;
Programa de concurs reprezintă materia studiată anterior şi cea parcursă până la data
concursului;
PENTRU PROBA DE ARTĂ PLASTICĂ tema concursului va fi „Anul Centenar Rezonante istorice in splendoare cromatica”- spatiu plastic realizat cu ajutorul gamelor cromatice
si tehnicilor de lucru invatate.
Participare la aceasta proba va fi :
- indirecta –pentru individual
- directa- doar pentru membrii echipajelor
Concurenţii vor avea asupra lor bloc de desen format:
A4 (clasele III -IV) A3 (clasele V-VIII), truse de acuarele şi pensule.
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Criterii de evaluare a lucrarilor:
-

Respectarea temei;

-

Originalitatea compozitiei;

-

Folosirea creativa a limbajului plastic si a mijloacelor de expresie;

-

Utilizarea unor tehnici si procedee cat mai variate de lucru.
PENTRU PROBA DE ŞAH, concurenţii vor aduce tabla cu piese de şah şi un ceas de

concurs.
PENTRU PROBA DE MUZICA elevii vor interpreta vocal sau instrumental un cantec
patriotic sau popular – in limba romana- la alegere
Criterii de jurizare:
-

Calitati vocale: dictie, intonatie, interpretare;

-

Dificultatea piesei;

-

Impresia artistica/ miscarea scenica;

-

Piesa si costumatia adecvata varstei.
Durata desfăşurării concursului la proba teoretica este de:

2 ore pentru clasele III – VII şi 3 ore pentru clasa a VIII-a
Afișarea rezultatelor și premierea se vor face în ziua concursului și ca urmare nu se admit
contestații.
CLASIFICAREA ŞI STABILIREA PREMIILOR
Numărul premiilor, menţiunilor şi valoarea acestora se stabilesc de către comisia de organizare.
a) Trofeul „Pandurii lui Tudor” se acordă şcolii care obţine cel mai mare punctaj din
acumularea punctelor elevilor înscrişi în cele cinci echipaje (III, IV, V, VI, VII, VIII);
- în ordinea descrescătoare a punctajelor se acordă locurile
II, III şi menţiuni;
b) Clasamentul pe echipaje se alcătuieşte astfel:
- la fiecare echipaj se vor acorda în ordinea punctajelor locurile I, II, III şi menţiune;
În caz de egalitate pentru locurile I, II, III se vor lua în considerare pentru departajare
criteriile:
 media la obiectul matematică;
 media la obiectul limba română;
 media la istorie/geografie(la clasa a VIII-a).
c) Se alcatuieste un clasament individual dupa punctajul obtinut cumulat la probele sustinute
(lb. romana, matematica, istorie/geografie).
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d) Se va intocmi si un clasament individual pentru punctajul pe obiecte, daca si la cealalta
proba a intrunit jumatate din punctajul cerut.
e) Se va intocmi si un clasament individual pentru punctajul obtinut la fiecare proba practica.
Fondul de premiere se constituie la nivelul şcolii, în principal din sponsorizări şi contribuţia
comitetului de părinţi.
Fondul de premiere rămâne după ce se scad cheltuielile legate de masă, cazare, diplome, insigne,
trofeu şi alte mijloace necesare concursului.

POPULARIZAREA CONCURSULUI
Popularizarea concursului se va face prin:
afişe,
programe,
emisiuni la TV,
articole în presa locală si online.
Cu acest prilej se vor anunţa şi sponsorii concursului .
DISPOZIŢII

FINALE

TROFEUL rămâne definitiv şcolii care-l câştigă trei ani consecutiv.
Orice modificare a prezentului regulament se face numai de către membrii comisiei, sub
îndrumarea preşedintelui concursului.
Simultan se desfăşoară simpozionul national pentru profesori, învăţători, educatori:
„Calitatea învăţământului preuniversitar între aşteptări şi proiecte”, cu tema:
AN CENTENAR , REZONANTE ISTORICE
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Relaţii la telefon: 0250/ 811282
Tabel de înscriere în EXCEL sau WORD
a) pentru clasa a III-a / a IV-a

Nr. crt.

Numele

elevului

Clasa

Şcoala

b) pentru gimnaziu
Nr. crt.

Numele

elevului

Clasa

Proba

Şcoala

la
alegere*

*pentru clasa a VIII-a se va menționa disciplina la alegere (geografie sau istorie)
NOTA:

PENTRU

ACEST CONCURS NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE
Vă urăm succes!!!
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