REGULAMENT SPECIFIC
privind organizarea şi desfăşurarea
Concursului Tematic de Limbă, Cultură şi Civilizație Românească
CUNOAŞTE ROMÂNIA !

Capitolul I
Cadrul general
Art.1.
Prezentul regulament cuprinde cadrul de organizare și desfășurare a Concursului Tematic de
Limbă, Cultură şi Civilizație Românească “Cunoaşte România!”.
Art. 2.
1. Concursul valorifică potenţialul de cunostinte generale despre România al copiilor români
din Spania, deschizând noi cai de comunicare interculturala si dându- le acestora
posibilitatea expresarii culturale.
2. Obiectivul fundamental este centrat pe păstrarea şi dezvoltarea identităţii culturale şi
lingvistice a copiilor români din Spania şi întărirea legăturilor acestora cu România.
Art. 3.
1. Concursul se adresează elevilor de origine si / sau nationalitate româna, inscrisi in instituții
de învățământ spaniole, publice și private, cu varste cuprinse intre 8 si 13 ani (minim 8 ani si
maxim 13 ani, impliniti in anul in curs), pasionaţi de România.
2. Concursul urmareste apararea, exprimarea si promovarea culturii românesti prin
organizarea si participarea la activitati de educatie nonformala interactiva, relationata cu
Limba, cultura si civilizatia româneasca, bazate pe studiu individual, lectura suplimentara şi
pe intuiţie culturală, mărind in acest fel gradul de cointeresare al populatiei românesti de
vârsta scolara in continutul de elemente culturale nationale si reprezentanti români.
Art. 4.
1. Obiectivul acestui concurs prezentat la Art. 2, alin. 2, la Art. 3, alin. 2 precum şi
componenta identitară integrată în contextul cultural european asigură baza de interes
şi/sau selecţie pentru participarea elevilor la Concursul Tematic de Limbă, Cultură şi
Civilizație Românească “Cunoaşte România”.
2. Concursul se desfăşoară pe patru secţiuni tematice:
– Arta şi cultura românească
– Limba şi lteratura română
– Istoria României
– Geografia României
3. Pentru a participa la concurs, elevii trebuie să deţină abilităţi de informare şi
documentare, de lectură şi/ sau interpretare a mesajului textului literar şi a textului
nonliterar, conform precizărilor din ANEXA 1., care valorifică Programa de curs opţional,
LIMBĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ, pentru elevii români care studiază în
şcoli din afara graniţelor României. (ANEXA la Ordinul M.E.C.T. nr. 1303 / 13.06.2007).

4. Bibliografia obligatorie a concursului din ANEXA 6., include Suportul de curs de Limba,
Cultura si Civilizatie Româneasca, coord.: Mina – Maria Rusu, Doru Dumitrescu, Editura
Didactica si Pedagogica, 2013.
5. Bibliografia selectivă din ANEXA 6., cuprinde titluri de cărti, reviste, legaturi web
recomandate pentru studiu. Lista nu epuizează sursele în baza cărora se vor elabora itemii
de concurs şi de aceea rămâne deschisă procesului de completare, in mod individual sau de
grup, cu lucrări / opere, pe care coordonatorul sau fiecare aspirant le consideră relevante.
Art. 5.
1. Concursul are următoarele etape: regională şi finală / naţională.
Data desfășurării celor doua etape este propusă de către Comisia generală de Concurs și se
comunică în timp util pentru buna organizare si desfasurare a concursului, atat in Madrid
(etapa finală) cat si in localitatea propusă la nivel regional.
2. La fiecare etapă, concurenţii vor participa la desfasurarea probelor de concurs tematic, in
echipe formate din cate patru copii, fiecare echipa avand nume propriu (denumire), element
de identificare propriu (embleme, culori, amprente, sigilii, etc. ) si cate un reprezentant de
grup.
3. Fiecare echipa va fi coordonata de un profesor / indrumator de grup si va reprezenta
scoala sau asociatia din care face parte si localitatea respectiva.
4. Echipele clasate pe locul I in etapele regionale vor reprezenta regiunea de unde provin, la
etapa nationala a Concursului tematic Cunoaste România. Echipa desemnata castigatoare a
Locului I la etapa finala, va fi desemnata “marea câştigatoare” a Concursului Tematic
Cunoaste România la ediția din anul în curs.
Capitolul II
Selecţia pentru concurs
Art. 6.
1. La etapa regională, din fiecare unitate şcolară sau asociatie de români din regiune, pot
participa elevii capabili de performanţă si pasionati de România, de spatiul si timpul
românesc, de arta si cultura româneasca, de limba româna.
2. Inscrierea la concurs se face pe baza prezentarii unui Dosar de Concurs, care se va
prezenta via email si care va cuprinde:
- Formular de inscriere ( Anexa 3., a acestui regulament);
- Acord de participare din partea parintilor, pentru fiecare minor in parte (Anexa 4.)
- Copie după cartea de identitate / pasaport / rezidenta / orice alt document legal care sa
ateste identitatea fiecarui membru al echipei participante (se va prezenta un singur
document la alegere);
- Lucrare tematica reprezentativa, individuala sau de grup, insotita de fisa de inscriere din
Anexa 6.; aceasta nu este obligatoriu sa fie elaborata de echipa participanta la concurs, ea
poate sa vina din partea comunitatii pe care o reprezinta si va face obiectul expozitiei “Cu
gandul la Romania” conform Art. 16., alin 1., 2., si 3.
3. Selecţia echipelor se va face prin evaluarea dosarului de concurs, realizată de catre
Comisia generala, in baza analizei dosarului de concurs si a lucrarii tematice.

4. Punctajul maxim acordat lucrarii tematice este de 100 de puncte. Fiecare lucrare
tematica va fi analizata si evaluata de Comisia generala, in functie de criteriile de evaluare,
raportate la sensilibilitatea estetica, argumentare, design si calitate, gandire originala,
gandire inovativa, imaginatie, creativitate (ANEXA 5.). În raport cu aceste criterii se vor
completa la nivel regional şi naţional grilele de punctaj, pe scara 100-10, prin care se vor
ierarhiza concurentii si se vor decerna premiile speciale conform precizarilor din Art. 15, alin.
2. si 3., la nivel individual sau de grup.
Art. 7.
Comisiile generale vor transmite indrumatorului / profesorului coordonator, raspunsul si baza
de date privind grupurile calificate, în termen de 3 zile de la finalizarea perioadei de
inscriere. Nu vor fi acceptate la concurs participarea echipelor care au prezentat dosare
incomplete.
Capitolul III
Structura si continutul concursului
Art. 8.
1. Continutul si structura concursului se refera la competenţele dobândite atât prin educaţie
formală, cât şi nonformală şi vizează capacitatea de tratare interdisciplinară si intuitie
culturala a subiectelor / itemilor propusi.
2. Structura subiectelor / itemilor respectă domeniile din Programa de curs opţional, Limbă,
cultură şi civilizaţie românească, pentru elevii români care studiază în şcoli din afara
graniţelor României, precum şi secţiunile concursului, conform precizărilor din Art. 4, alin. 2,
4 şi 5 din prezentul regulament specific.
Art. 9.
1. Structura concursului atat pentru etapele regionale cat si pentru cea finala va fi axata pe
seturi de intrebari dupa cum urmeaza:
Etapa I
- un set de 10 itemi cu alegere simpla cu trei variante de raspuns, unii dintre ei cu suport
de imagine, text sau muzica, selectati dintr-un set de 100 de itemi, cate 25 din fiecare
arie tematica, conform precizarilor din Art. 4, alin. 2.
Etapa a II – a
- un set de 7 itemi cu alegere simpla, cu trei si patru variante de raspuns.
- ultimele doua intrebari din aceasta etapa vor avea grad ridicat de dificultate.
- prezentarea unor raspunsuri gresite consecutiv la ultimele doua intrebari din aceasta
etapa, atrage dupa sine descalificarea echipei in lupta pentru locurile I, II, III;
- echipa respectiva se va situa in clasamentul final cu punctajul obtinut inclusiv in etapa a
II-a a concursului; exceptie, vor face echipele care au raspuns corect la toate intrebarile
din etapa a II-a si care vor participa la etapa finala.
Etapa a III – a
- set de 3 itemi cu alegere simpla, cu grad ridicat de dificultate.
2. Itemii vor fi pregatiti de catre Comisia de Specialitate si vor fi structurati pe arii tematice
conform precizărilor din Art. 4, alin. 2.

3. Alegerea itemilor care vor face obiectul concursului tematic, ii va reveni fiecarei echipe in
ordine alfabetica in etapa I. In etapele II si III, itemii ii vor alege persoane din public.
- clasificarea in etapa a III-a a concursului se va realiza in functie de punctajul cel mai
mare.
- prezentarea unor raspunsuri gresite consecutiv la ultimele doua intrebari din aceasta
etapa atrage dupa sine descalificarea echipei in lupta pentru locurile I, II, III. Echipa
respectiva se va situa in clasamentul final cu punctajul obtinut inclusiv in etapa a II-a a
concursului.
Capitolul IV
Organizarea comisiilor
Art. 10.
Răspunderea pentru organizarea şi desfăşurarea etapelor regionale si a celei nationale
revine Comisiei Generale de Concurs. Pregatirea etapelor se va realiza in colaborare cu
Institutul Limbii Romane, prin profesorii LCCR, dar si in colaborare cu Asociatiile de romani
care isi vor manifesta in scris dorinta de colaborare.
Art. 11.
1. Pentru fiecare etapa regionala se va constitui o Comisie Speciala de Concurs, care va avea
atributiile de jurizare.
2. Comisia Speciala de Concurs are următoarea componenţă:
- 1 preşedinte de onoare, personalitate a culturii sau a comunitatii româneşti, din zona in
care se realizeaza concursul;
- 1 preşedinte, cadru didactic, profesor LCCR, care sa nu aiba elevi participanti la etapa in
curs a concursului, si / sau care sa fie semnat, in prealabil, o declaratie de confidentialitate,
(ANEXA 9.);
- 1 secretar;
- 1 membru reprezentant al comunității româneşti din regiunea respectivă.
Art. 12.
1. Pentru întocmirea listelor de itemi repartizati pe sectiuni tematice şi grade de dificultate
diferită, se va constitui o Comisie de specialitate, formata din profesori LCCR si persoane
interesate, care vor transmite materialul in forma sa finală, Comisiei generale, cu un
maximum de 24 de ore înaintea datei /orei de desfasurare a concursului tematic.

Capitolul V
Evaluarea
Art. 13.
1. La cele trei etape ale concursului regional / național, evaluarea echipelor va fi realizată de
către Comisia Speciala de Concurs pe baza răspunsurilor date la întrebarile pregătite,
conform precizărilor din Art 9, alin. 1. si 2.
2. Punctajul acordat este de:
- 10 puncte pentru fiecare item răspuns corect din etapa I,

- 20 de puncte pentru fiecare item răspuns corect din etapa II,
- 30 de puncte pentru fiecare item răspuns corect din etapa III.
3. Punctajul final al fiecarei echipe se calculează ca sumă a punctajelor obținute în urma
evaluării celor trei seturi de itemi.
4. Contestațiile
Nu se admit contestații.
Capitolul VI
Premierea
Art. 14.
1. La toate etapele concursului, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în
ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut de fiecare echipă participantă.
2. După încheierea celor trei seturi de intrebari – raspunsuri, se va realiza ierarhizarea
clasamentelor pentru decernarea premiilor. Clasamentul se face în ordinea descrescătoare a
punctajelor obținute. Evaluarea lucrarii tematice prezentate in dosarul de concurs, nu
influenteaza in nici un fel clasamentul final, este doar o conditie suficienta pentru participare.
3. La fiecare etapă, incluzand etapa naţională, se acordă câte trei premii:
- un Premiu I,
- un Premiu II,
- un Premiu III,
şi menţiuni pentru toti participanţii. La fiecare editie se va acorda un Premiu Special, pentru
lucrarea tematica cu punctajul cel mai mare, obtinut conform criteriilor de evaluare din fisa
de evaluare (Anexa 3).
4. În situaţii de punctaj egal, pentru departajarea concurenţilor, se are în vedere utilizarea
setului de itemi cu grad ridicat de dificultate, cu alegere simpla si / sau cu raspuns deschis si
/ sau cu suport muzical, de imagine sau text, pregatiti special pentru aceasta etapa. În
situaţii de punctaj egal pentru Lucrarea tematica “Cu gandul la România”, se vor premia
toate lucrarile care au obtinut punctajul cel mai mare.
5. Se vor acorda Diplome de participare pentru profesorii coordonatori.
Art. 15.
1. La editiile regionale cat si la cea naţională, premiile şi menţiunile se acordă de catre
Rumes Europa în colaborare cu Departamentul Politici pentru Românii de Pretutindeni si
Institutul Limbii Române şi constau în diplome semnate de responsabilii de proiect, cărţi,
obiecte de birotică şi papetărie, dulciuri românesti si diferite produse traditionale.
2. În vederea acordării Premiilor speciale, relationate cu lucrarile tematice prezentate
pentru inscrierea in concurs, Comisia Centrală va completa ANEXA 5., privind Criteriile de
Evaluare a lucrarilor tematice, atribuind punctajul fiecarei lucrari in parte si stabilind ierarhia
finala pentru premiere.
3. Premiile se vor inmâna dupa cum urmeaza:
- un premiu special pentru fiecare editie regionala.
- trei premii speciale (Premiul I, Premiul II si Premiul III) pentru editia finala.
4. Premiile speciale constau în diplome semnate de responsabilii de proiect, cărţi, obiecte de
birotică şi papetărie, dulciuri românesti si diferite produse traditionale.

Capitolul VII
Activitati complementare
Art. 16.
1. In cadrul fiecarei editii, regionale sau nationala, se va avea in vedere organizarea
Expozitiei “Cu gândul la România”, considerata activitate complementara a Concursului
Tematic “Cunoaste România!”. Va fi organizata si prezentata publicului in salile sau in
holurile de intrare din edificiile in care se vor desfasura editiile de concurs.
2. Lucrarile tematice prezentate ca parte a Dosarului de Concurs, vor veni insotite de o fisa
de descriere (Anexa 6.). Este obligatorie prezentarea lucrarilor tematice pentru echipele
aspirante la un loc castigator in cadrul concursului.
3. Lucrarile tematice pot fi prezentate in paralel, si de alti copii români interesati
doar de activitatile complementare, cu varste cuprinse intre 6 si 16 ani, din localitati in
care se organizeaza etapa respectivă. Perioada de inscriere este aceeasi. Copiii inscrisi la
aceasta categorie, pot aspira la premiul special conform Art. 15., alin. 2., 3.
4. Continutul Lucrarilor tematice se raporteaza la domenii tematice specifice acestui concurs
conform precizarilor din Art. 4., alin. 2., al acestui regulament si se incadreaza in sectiunile
urmatoarele:
- Sectiunea I: Eseu / Poezie / Creaţie literară
- Sectiunea II: Fotografie, pictura, gravura, grafică, colaj, afişe, bannere, pliante,
spoturi publicitare, obiecte de artizanat, costume populare in miniatura, orice alta
manifestare creativa relationata din punct de vedere tematic, etc.
5. Toate lucrarile prezetate in cadrul Sectiunii I vor fi prezentate in format Word / PDF pe
adresa de email a concursului. Pentru prezentarea finala in cadrul expozitiei, fiecare
concurent va alege formula cea mai potrivita de prezentare, fie a intregii lucrari daca spatiul
o permite, fie a unei parti reprezentative a aesteia.
6. Lucrarile prezentate in cadrul Sectiunii II, vor fi prezentate pe hârtie / carton, format A3,
conform precizarilor din ANEXA 8. In prealabil si / sau in dosarul de concurs se trimite o
copie a acestora pentru o buna organizare e expozitiei “Cu gandul la România”. Compoziliile
plastice pot fi realizate cu orice tehnici (acuarela, creion, pastel, tempera, guase, ulei,
peniță, colaj, etc.).
Art. 17.
1. In cadrul fiecarei editii, regionala sau nationala, vor fi prezentate activităti complementare
concursului, intitulate simbolic “România, te iubim!”. Acestea constau din momente
artistice care vor permite incursiuni spatio - temporale in arta si cultura traditionala sau
moderna româneasca, pregatite de copiii români talentati, artisti individuali, in grup sau
formatii artistice. Inscrierea pentru participare se face pe baza prezentarii formularului de
inscriere, care se va prezenta via email (ANEXA 7.).
2. Prezentarea momentelor artistice in cadrul concursului tematic va fi intercalata in
desfasurarea celor trei etape ale fiecarei editii regionale sau nationala. Responsabilitatea
organizarii prezentarilor momentelor artisitice ii apartine Comisiei Generale de Concurs.
3. Domeniile de continut ale manifestarilor artistice vor fi urmatoarele:
- Forme ale monologului artistic
- Manifestari teatrale (teatru scurt, parodie, satira, dramatizare)
- Dansuri populare si / sau moderne

- Muzica româneasca (populara, usoara, clasica); interpretare instrumentala, etc.
- Recital de poezie, etc.
4. Momentele artistice nu vor fi premiate. Artistii vor primi diplome de participare.

Capitolul VIII
Dispoziţii finale
Art. 18.
1. După stabilirea listei cu echipele care participă la etapa naţională, Comisia Generala de
Concurs, va organiza, la nivelul regional, o întâlnire cu elevii calificaţi pentru etapa naţională,
cu coordonatorii /profesorii însoţitori şi cu părinţii elevilor, în vederea instruirii acestora
pentru participarea la etapa naţională.
2. Elevii din fiecare regiune, participanţi la etapa naţională vor fi însoţiţi de 1 profesor sau
coordonator.
3. Elevii participanţi la fiecare etapă a concursului vor avea asupra lor documentul de
identitate / pasaport /rezidenta, cu fotografie valabil pentru anul în curs, ca document
necesar pentru verificarea identităţii.
Art. 19.
Profesorul / coordonatorul delegat pentru a însoţi elevii la etapa naţională răspunde de
supravegherea elevilor pe toată perioada deplasării acestora la etapa naţională a concursului
şi a desfăşurării acestuia.
Art. 20.
1. În cazul în care unul dintre elevii din lista comunicată pentru etapa regională / natională,
nu poate sau nu mai doreşte să participe, coordonatorul / profesorul responsabil, va
comunica in scris cu cel putin 48 de ore inainte de programarea editiei, la adresa de email a
concursului orice modificare, insotita de documentele justificative si de cele necesare
participarii la concursul tematic, conform Art. 6, alin. 2. In caz contrar echipa va fi
descalificată.
Art. 21.
Anexele nr. 1- 9 fac parte integrantă din prezentul regulament specific.

Mihaela – Elena Bogdan
Departamentul Educație & Cultură
RUMES EUROPA - MADRID

ANEXA 1.
la Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a concursului tematic de Limbă,
Cultură şi civilizație românească pentru copiii români din Spania, cu vârste cuprinse între 8 şi
12 ani,

CUNOAŞTE ROMÂNIA !

Programa concursului tematic “Cunoaşte România” vizează elementele din
Programa de curs opţional, LIMBĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ, pentru elevii
români care studiază în şcoli din afara graniţelor României, (ANEXA la Ordinul M.E.C.T.
nr. 1303 / 13.06.2007) şi cuprinde valorile, atitudinile, şi competenţele specifice în scopul
extinderii orizontului cultural despre România si al cultivării limbii române.
Prin organizarea acestui concurs tematic, se motivează si se asigură accesul
independent la informatia de natură culturală în limba română, cu implicatii directe in
sfera personalitatii participantilor, în vederea exersării şi îmbunătăţirii comunicării în
limba maternă, a cunoaşterii unor momente importante ale istoriei româneşti, a
interiorizării valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti şi a dezvoltării identităţii proprii în
contextul valorilor europene.
Abordarea tematicii culturale se va realiza prin respectarea complementaritătii si
inter - relationării continuturilor de artă, literatură, traditii, istoria, geografia, si civilizatia
românească, prevăzute pentru manifestarea unei atitudini pozitive fată de formele de
expresie culturală care contribuie la afirmarea identitătii culturale românesti in spatiul
multicultural al societătilor actuale. Zona de confluenţă interdisciplinară creată va păstra
totuşi specificul fiecărei arii tematice în parte, în vederea construirii continutului cognitiv
de esentă culturală.
Drept pentru care, atingerea obiectivelor specifice ale concursului: consolidadarea
şi afirmarea identităţii culturale şi lingvistice românesti si apărarea, exprimarea si
promovarea culturii românesti se va realiza printr-o abordarea interdisciplinară a
conţinuturilor specifice, valorificând dimensiunea culturală, conform celor patru secţiuni
tematice ale concursului Cunoaste România: Arta şi cultura românească, Limba şi
literatura română, Istoria si Geografia României, în spiritul formării competenţelor,
atitudinilor si abilităţilor de analiză, comparatie si sinteză.
Concursul îşi propune să stimuleze elevii capabili de performanţă si pasionati de
România, în vederea accesului la informatia culturală si la cunoaşterea complexă chiar dacă
nu exhaustivă despre România, prin multipla poziţionare disciplinară în raport cu spatiul
românesc, realitatea istorică si continutul cultural adecvat vârstei.
Scopul competiţiei tematice “Cunoaşte România” este acela de a crea elevilor un
spaţiu deschis al cunoaşterii specificului naţional românesc, înţelegerea valorilor
fundamentale specifice culturii românesti si integrarea corectă a valorilor româneşti în
universul valorilor general-umane şi europene.

În acest sens, Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului Uniunii
Europene privind competentele, abilităţile, valorile şi atitudinile din perspectiva învățării pe
parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) conturează, „profilul de formare european” care poate
fi complet doar prin includerea sensibilizarii si exprimării culturale in vederea constituirii unei
duble constiinte de sine, in raport cu tara de origine si cea de rezidenta, intensificând si
accentuând expresia culturala individuală in vederea formării unei personalitătii complete.
Parcurgerea conţinuturilor interdisciplinare va viza aprofundarea demersului
epistemiologic, adecvându-l vârstei elevilor şi orizontului lor cultural de esență umanistă.
În vederea pregătirii pentru participarea la etapele regională şi naţională, elevii vor exersa
conținuturile temelor derivate din specificul fiecărei secţiuni, utilizând şi surse suplimentare:
reviste, cărți de lectură suplimentară, atlasuri geografice sau istorice, şi alte surse on-line, în
raport cu Programa de curs opţional de Limbă, cultură şi civilizaţie românească pentru elevii
români care studiază în şcoli din afara graniţelor României, care prevede urmatoarele
competente generale, valori si atitudini:
COMPETENŢE GENERALE
 Cunoaşterea şi utilizarea surselor referitoare la trecutul şi prezentul românilor
 Receptarea unor mesaje diverse în limba română şi a unor reprezentări artistice din
cultura română
 Producerea de mesaje diverse în limba română în legătură cu temele abordate
 Înţelegerea timpului şi a spaţiului în context istoric şi literar
VALORI ŞI ATITUDINI
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului
acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
 Stimularea interesului pentru regiunea natală
 Formarea imaginii de sine, a sentimentului de apartenenţă la un spaţiu cultural
 Deschiderea spre celălalt, interesul pentru împărtăşirea valorilor proprii
Având la baza respectul si o atitudine deschisă diversitătii si continutului cultural
national, concursul tematic “Cunoaste România” se constituie intr-o forma de implementare
si intărire a constiintei culturale insotită de exprimarea culturală, intr-o modalitate de
pregătire, instruire si educare a sentimentului de apartenentă la spatiul cultural românesc si
in acelasi timp de creare a sentimentului de identitate natională.
Prin valorificarea cunostintelor, a capacitatilor, a valorilor si atitudinilor prevăzute prin
aplicarea programei in functie de cele patru sectiuni ale concursului, elevii participanti la
concursul tematic “Cunoaste România”, vor putea demonstra competenţele culturale proprii,
raportare la grupul de provenientă, raportare fundamentată pe interactiune si influentă
reciprocă, demonstrând si consolidând apartenenta la comunitatea româneasca din diaspora.

ANEXA 2.
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

1. Suportul de curs de Limba, Cultura si Civilizatie Româneasca, coord.: Mina – Maria Rusu,
Doru Dumitrescu, Editura Didactica si Pedagogica, 2013.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Manualele alternative în vigoare pentru anul şcolar in curs, pentru disciplinele Limba si
Literatura Româna, Istoria si Geografia României;
2. Harti si atlase geografice si istorice despre România;
3. http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_ro.htm
4. http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_ro.htm?country=romania
5. http://www.romania.travel/ro/
6. Antologii de literatură română pentru copii.

ANEXA 3

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
I. Informaţii generale despre echipă:
NUME
LOCALITATE
REGIUNE
NUME PARTICIPANTI
(doar nume nu si prenume)

1.
3.

2.
4.

SCOALA / ASOCIATIE / (alta)
EMBLEMA / CULORI
PASIUNI
REPREZENTANT
COORDONATOR
I. Informaţii personale & demografice despre fiecare membru al echipei
Nume participant (nume şi prenume)
Calitate (membru / reprezentant)
CNP
Adresa completă:

Număr de telefon (la care puteți fi contactat/ă)
Adresă de e-mail
@
Gen (Masculin / Feminin)
Naţionalitate (română / alta – specificaţi)
Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
Locul de reşedinţă: (rural / urban)

Nume participant (nume şi prenume)
Calitate (membru / reprezentant)
CNP
Adresa completă:

Număr de telefon (la care puteți fi contactat/ă)
Adresă de e-mail
@
Gen (Masculin / Feminin)
Naţionalitate (română / alta – specificaţi)
Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
Locul de reşedinţă: (rural / urban)

Nume participant (nume şi prenume)
Calitate (membru / reprezentant)
CNP
Adresa completă:

Număr de telefon (la care puteți fi contactat/ă)
Adresă de e-mail
@
Gen (Masculin / Feminin)
Naţionalitate (română / alta – specificaţi)
Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
Locul de reşedinţă: (rural / urban)

Nume participant (nume şi prenume)
Calitate (membru / reprezentant)
CNP
Adresa completă:

Număr de telefon (la care puteți fi contactat/ă)
Adresă de e-mail
@
Gen (Masculin / Feminin)
Naţionalitate (română / alta – specificaţi)
Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
Locul de reşedinţă: (rural / urban)

Declar pe propria răspundere că informațiile cuprinse în cadrul acestui formular sunt corecte și
complete.
Data:

Semnătură coordonator echipă:

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea
nr. 506/2004.

ANEXA 4.
ACORDUL DE PARTICIPARE A ELEVULUI MINOR LA
Concursul Tematic de Limbă, Cultură şi Civilizație Românească
CUNOAŞTE ROMÂNIA !

Subsemnatul /a ________________________________________________________
în calitate de reprezentant legal al elevului /ei
___________________________________________________________________________
CNP
din LOCALITATEA ____________________________________________________________
declar că îmi dau acordul

nu îmi dau acordul

,

ca fiul / fiica mea să participle la următoarele activităţile din cadrul proiectului Concursul
Tematic de Limbă, Cultură şi Civilizație Românească “Cunoaste Romania!” implementat
de către Rumes Europa in colaborare cu Departamentul Politici pentru Romanii de
Pretutindeni si Institutul Limbii Romane:
1. O întâlnire de grup de informare pentru participarea la etapa nationala;
2. O evaluare inițială a cunoștințelor despre Romania, in cazul in care profesorii coordonatori
sau indrumatorii de grup o considera necesara, finalizata cu o Diploma de participare;
3. Vizită turistica, daca este cazul, conform premiului obtinut cu echipa, in cadrul
concursului.
De asemenea declar ca îmi dau acordul
nu îmi dau acordul
pentru realizarea de
fotografii si inregistrari video in cadrul concursului (etapa regionala si nationala). Acestea vor
fi publicate in presa sau paginile oficiale web/ Facebook relationate cu Concursul tematic
“Cunoaste Romania!”, putandu-se mentiona numele echipei si datele fiecarui membru,
(nume si prenume, varsta si localitate) cu scopul de a promotiona evenimentul sau de a
informa in legatura cu desfasurarea acestuia. Datele si materialele realizate vor fi conservate
in arhivele concursului.

Semnătura părintelui:
__________________________________________

ANEXA 5.

CRITERII DE EVALUARE

Lucrare tematica: ____________________________________________________________
Nume si prenume: ___________________________________________________________
Localitate: __________________________________________________________________
Regiune: __________________________________________________________________
Echipa / Profesor / Coordonator ________________________________________________

Nr.
CRITERIU DE EVALUARE
Crt.
1. Sensibilitate estetică

PUNCTAJ
(max 10 puncte)

Unitate grafică si estetică
Claritate, precizie, coerenţă, fluenţă, armonie stilistică
Varietate şi echilibru compoziţional (echilibru subiect –temă)
2.

Argumentare
Calitatea si pertinenta mesajului, Capacitate de redefinire

3.

Design si calitate
Eleganta structurala & Ilustrarea temei

4.

Gandire originala
Produse interesante, surprinzătoare & Atitudini neconstranse
Idei si conceptii noi rezultate din combinatie de elemente si forme variate

5.

Gandire inovativa
Produse imaginative creatoare & Profundizare in esenta culturala

6.

Imaginatie
Asociatii libere de imagini si idei & Imagini noi, fantezie, reveratie,
fictiune, inventie

7.

Creativitate
Mesaj, capacitate de persuasiune, elocventa

8.

TOTAL

Responsabil de COMISIE – Nume si prenumele / Semnatura
________________________________________________________________

ANEXA 6.

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
LUCRARE TEMATICA: CU GÂNDUL LA ROMÂNIA

Nume participant

(nume şi prenume)

Titlul lucrării
Aria tematică

Echipa
Data şi locul naşterii
CNP
Adresa completă:

Număr de telefon
(la care puteți fi contactat/ă)

Adresă de e-mail
@
Gen

(Masculin / Feminin)

Naţionalitate
Vârstă

(română / alta – specificaţi)

(vârsta în ani împliniţi):

Locul de reşedinţă:

(rural / urban)

Regiune

Numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumator
Semnătura

ANEXA 7.
Fișa de participare individuală
Activitati complementare ale concursului tematic “Cunoaşte România!”
MOMENT ARTISTIC - “ROMÂNIA, TE IUBIM!”

Artist (nume şi prenume)
Locul şi data naşterii
Localitate / regiune
CNP
Adresa completă:
Număr de telefon
(la care puteți fi contactat/ă)
Adresă de e-mail

@

Gen (Masculin / Feminin)
Naţionalitate
(română / alta – specificaţi)
Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
Locul de reşedinţă: (rural / urban)
Titlul prezentării
Domeniul cultural
Durata
Zona folclorică / regiunea
pe care o reprezintă
Repertoriul propus pentru concurs:

1.
2.
3.

Date esenţiale privind activitatea
artistică muzicală: concursuri,
spectacole, premii, colaborări
Numele şi prenumele cadrului
didactic îndrumator
Semnătura artistului

Semnătura coordonatorului

Fișa de participare pentru grup sau formație artistică
Activitati complementare ale concursului tematic “Cunoaşte România!”
MOMENT ARTISTIC - “ROMÂNIA, TE IUBIM!”
Denumire
echipă / formație artistică
Artişti
nume şi prenume
Localitate / regiune
Vârsta medie pt. grup
Centrul cultural / asociatia
( sau locația unde se reunesc pentru
repetiții)
Număr de telefon reprezentant
(la care puteți fi contactat/ă)
Adresă de e-mail
@

Gen (Masculin / Feminin)
Naţionalitate
(română / alta – specificaţi)
Locul de reşedinţă: (rural / urban)
Titlul prezentării
Domeniul cultural
Durata
Zona folclorică pe care o reprezintă
Repertoriul propus pentru concurs:

1.
2.
3.

Distribuția
Date esenţiale privind activitatea
artistică muzicală: concursuri,
spectacole, premii, colaborări
Numele şi prenumele cadrului
didactic îndrumator
Semnătura artistului

Semnătura coordonatorului

ANEXA 8.
LUCRARE TEMATICĂ – “CU GÂNDUL LA ROMÂNIA”

Orientarea lucrării - orizontal sau vertical

ANEXA 9.

DECLARAŢIE
privind confidenţialitatea datelor şi imparţialitatea participarii in
Comisia Speciala a Concursului tematic Cunoaste Romania

Subsemnatul(a),
____________________________________________________________________
membru în Comisia Speciala de Concurs, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal,
următoarele:
a) nu am calitatea de parinte sau rudă, până la gradul al III-lea inclusiv, cu
candidaţii participanţi la concurs;
b) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe
durata derulării concursului, potrivit legii.
Confirm că, în situaţia în care vor apare schimburi în acest sens, pe durata
exercitării mandatului, voi informa Comisia Generala de Concurs imediat, cu
privire la această situaţie şi mă voi retrage.

Data: ____________________________
Localitate: _________________________________________________________
Regiune: __________________________________________________________

Semnătura: ________________________________________________________

