REGULAMENTUL CONCURSULUI MUNICIPAL

„ORAŞUL MEU - MÎNDRIA MEA”, ediţia a V-a
I.

II.
•
•
•
•
•
•

Dispoziţii generale
Concursul se desfăşoară sub egida Direcţiei generale educaţie, tineret şi
sport.
Competenţele concursului:
dezvoltarea sentimentelor civice, a responsabilităţilor tinerilor faţă de
ocrotirea oraşului în care locuiesc
formarea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale
stimularea activităţii de creativitate a tinerei generaţii
cultivarea dragostei de patrie
promovarea spiritului ecologic la tineri
dezvoltarea atitudinii grijulii a adolescenţilor faţă de tezaurul cultural al
oraşului natal

III.
Condiţii de participare
La concurs pot participa elevi de vârstă liceală (cl. a X-a - a XII-а) din
instituţiile de învăţământ secundar general, dornici de a se implica în rezolvarea
problemelor comunităţii, de a cunoaşte personalităţile ce au contribuit la
dezvoltarea municipiului de-a lungul anilor, de a participa la schimbarea spre bine
a imaginii capitalei, cât şi de a-şi îmbogăţi bagajul de cunoştinţe cu referire la
oraşul natal.
Oferta pentru participare se va prezenta până la 30.09.2016, la Direcţia
generală educaţie, tineret şi sport, str. Dosoftei, 99, biroul 17, sau la adresa de email: centrul07@,mail.ru, telefon de contact: 022233063, Centrul adolescenţilor.
IV.

Modul de organizare a concursului
Concursul va fi organizat de către Centrul adolescenţilor din cadrul Direcţiei
generale educaţie, tineret şi sport în comun cu Consiliul Local al Copiilor şi
Tinerilor.

Concursul se va desfăşură în III etape:
I rundă: Prezentarea salutului de către întreaga echipă (7 persoane) - până la 7
minute;
II rundă: Ringul intelectual la tema „
cunoşti oraşul
”până la 20 minute (se vor testa cunoştinţele echipelor concurente la cunoaşterea
istoriei, geografiei, economiei, culturii Chişinăului), participă întreaga echipă.
III rundă: Tema de acasă „
C
hişnăul- capitală europeană” (pre
film, creaţie proprie, cu durata de până la 5-7 minute) în care vor fi reflectate
secvenţe din viaţa cotidiană, cum contribuie fiecare, personal, şi instituţia din care
face parte la dezvoltarea Chişinăului, la creşterea culturii lui, conform standardelor
europene.
V. Criterii de apreciere
Pentru evaluarea concursului se aprobă Comisia de concurs, în componenţă a 5
membri.
Fiecare probă de concurs se va aprecia de la 0 la 5 puncte.
Se vor lua în consideraţie următoarele aspecte:
• Aspectul estetic al echipelor (vestimentaţia)
• Ţinuta scenică
• Artistismul scenic, ingeniozitatea
• Disciplina şi organizarea echipei
• Oglindirea şi originalitatea temei propuse
• Susţinerea echipei de către suporteri şi participarea acestora la o eventuală
discuţie cu sala.
• Premierea învingătorilor se va efectua în baza deciziei juriului, conform
Regulamentului în vigoare (se vor acorda diplome şi premii băneşti).
•

Juriului i se permite să intervină cu modificări în modalitatea de repartizare a
premiilor, menţinând suma indicată în devizul de cheltuieli.

•

Desfăşurarea concursului prevede şi cheltuieli pentru remunerarea
prezentatorilor, juriului, suporterilor şi procurarea materialelor de birotică, cât
şi deservirea tehnică a evenimentului.

Concursul se va desfăşura la data de 11 octombrie 2016, orele 14.00, în incinta
sălii de festivităţi a IPL T „Mihai Viteazul”.

Ex.: V-na Sandu, tel.: 022233063

