
LICEUL TEORETIC SEBIS,
Judetul ARAD, B-dul VICTORIEI, Nr. 7,

Cod Postal: 315700 Tel.: 0040257310711, Fax: 0040257311063
E-mail: liceulsebis@yahoo.com

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

”TRADIȚII ȘI OBICEIURI DIN STRĂBUNI LĂSATE”

Liceul Teoretic Sebiş din judeţul Arad organizează în ziua de 16 decembrie 2022 Concursul

„Tradiții și obiceiuri din străbuni lăsate”, care reprezintă a doua parte a Festivalului-concurs

„TRADIȚIILE - O POARTĂ SPRE TRECUT” propus pentru CAEJ 2023, având numărul de înregistrare

1737/11.10.2022.

Concursul va fi organizat în parteneriat cu Primăria Orașului Sebiș/ Muzeul Țării Zărandului şi se va

desfăşura la Liceul Teoretic Sebiş, str. Bulevardul Victoriei, nr. 7, jud. Arad, cod poştal 315700.

Concursul se adresează elevilor din grădiniţe, şcoli primare, gimnaziale şi liceale, elevilor din

învăţământul special precum şi elevilor care desfăşoară activităţi în Palate şi Cluburi ale copiilor, coordonaţi

de profesori. Pot participa la concurs atât elevi din ţară cât şi din străinătate.

SECŢIUNI PROPUSE:

 Secţiunea I: Concurs - fotografie şi creaţie plastică (desene, grafică, picturi) cu tema:

“Tradiții și obiceiuri din străbuni lăsate”

La concursul de fotografie pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal, iar la concursul de creaţie

plastică pot participa preşcolari şi elevi din ciclul primar şi gimnazial, coordonaţi de un cadru didactic.

Lucrările vor fi orginale, cu specific local, format A4. Fotografiile vor fi imprimate obligatoriu pe

hârtie fotografică. Pe partea din spate a fiecărei lucrări va fi specificat: titlul lucrării, numele şi

prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator şi instituţia de învăţământ.

Trimiterea lucrărilor însoţite de fişa de înscriere şi acordul de parteneriat (opţional) se va face

prin poştă sau curier la adresa: Liceul Teoretic Sebiş, str. Bulevardul Victoriei, nr. 7, judeţul Arad, cod poştal

315700, până la data de 12 decembrie 2022 (data poştei). Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi

personal la cadrele didactice organizatoare. Fișele de înscriere se vor trimite și prin email la adresa

concursului.

Lucrările înscrise în concurs vor fi aranjate într-o expoziţie, în vederea jurizării.

 Secţiunea II: Concurs de referate cu tema:

“Tradiții și obiceiuri din străbuni lăsate”

Secţiunea se adresează elevilor din învăţământul liceal filiera teoretică, tehnologică sau vocaţională care

sunt coordonaţi de cel mult două cadre didactice.
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Lucrările vor respecta condiţiile:

 fiecare lucrare va avea cel mult doi autori;

 un elev poate participa cu o singură lucrare;

 o lucrare va avea cel mult doi profesori coordonatori;

 redactarea lucrărilor se va face în format A4, aliniere Justify, Times New Roman 12, la un rând, cu

diacritice (condiţie eliminatorie);

 titlul se va scrie centrat, Times New Roman 14 bold, iar la un rând, la stânga se va specifica numele

elevului, şcoala, profesorii coordonatori, cu Times New Roman 12 bold, italic;

 toate marginile vor avea 2 cm;

 o lucrare va avea cel mult 3 pagini.

 se va specifica bibliografia folosită în redactarea lucrării.

Lucrările însoţite de fişa de înscriere şi acordul de parteneriat (opţional) vor fi trimise

organizatorilor prin e-mail la adresa: traditii22@gmail.com, în format doc sau pdf şi PowerPoint (maxim 20

slide-uri), pentru a putea fi prezentate în cadrul concursului într-o manieră cât mai originală (vor fi

prezentate lucrările selectate de juriu chiar dacă participarea este indirectă). Termen 12 decembrie 2022.

Prezentarea materialului va dura minim 6 minute/ lucrare sau maxim 7 minute/lucrare.

Nu se percepe taxă de participare !

Lucrările înscrise la concurs vor fi evaluate de către un juriu de specialitate pentru fiecare secţiune şi

vor fi premiate pe cicluri de învăţământ, urmând ca toţi participanţii la concurs să primească diplome de

participare. Numărul premiilor şi menţiunilor acordate va fi în limita a 25% din numărul participanţilor, pe

cicluri de învăţământ.

Se acordă premii (I, II, III) şi menţiuni pentru originalitatea lucrării prezentate (tema şi modul de

abordare, rigurozitatea, imaginaţia, etc.) şi pentru cele mai reuşite prezentări PPT (pentru secţiunea II).

Rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul proiectului (secţiunea II) vor fi cuprise într-o revistă

electronică, cu ISSN, care va fi postată pe site-ul școlii și va fi distribuită gratuit participanţilor. Aceeaşi

revistă va conţine un album cu fotografiile şi creaţiile plastice premiate şi un centralizator cu toate lucrările

participante la concurs. De asemenea, şcolile participante la proiect vor primi o prezentare PowerPoint, cu

secvenţe de la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, în vederea diseminării proiectului.

Diplomele vor fi expediate cadrelor didactice coordonatoare în format electronic (prin e-mail), la fel

și acordul de parteneriat avizat și de Liceul Teoretic Sebiș.
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Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi cadrele didactice care răspund de organizarea

concursului:

 Oarcea Viorica – telefon: 0748608037, email: vioricaoarcea@yahoo.com;

 Crainic Marioara – telefon: 0745359550, e-mail: maricrainic@gmail.com

Fişa de evaluare a lucrărilor de la secţiunea II:

Criterii de evaluare Punctaj
acordat

Gradul de originalitate, creativitate si inovare în dezvoltarea temei 30p
Corectitudinea si rigoarea conţinutului ştiintific al lucrării 25p
Expunere şi argumentare (limbaj, capacitate de sinteză, de analiză şi argumentare) 25p
Modul de redactare a lucrării 10p
Încadrarea prezentării în timpul alocat (pentru participarea directă) 10p
Total punctaj 100p
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL ”TRADIȚII ȘI OBICEIURI DIN STRĂBUNI LĂSATE”

16 decembrie 2022

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI/ELEVILOR: _________________________________

______________________________________________________________________________

UNITATEA ŞCOLARĂ:___________________________________________CLASA:_______

LOCALITATEA:_________________________________JUDEŢUL: ____________________

ADRESA ŞCOLII:______________________________________________________________

PROFESORI COORDONATORI:__________________________________________________

TELEFON:___________________________E-MAIL:__________________________________

TITLUL LUCRĂRII

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

SECŢIUNEA____________________________________________________________

PARTICIPARE: □ DIRECTĂ □ INDIRECTĂ

Director, Semnătura cadrului didactic,
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Liceul Teoretic Sebiş, Judeţul Arad
Str. Bulevardul Victoriei, Nr. 7, Oraş Sebiş
Email: liceulsebis@yahoo.com
Tel./Fax: 0257 310711 / 0257 311063

Școala.........................................................................
Str. ............................, Nr. ............, Jud. ...................
E-mail: ......................................................................
Tel./Fax: ....................................................................

Nr. ............../................................. Nr. ............../.................................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, ................................, între:
1. Liceul Teoretic Sebiş , Str. Bulevardul Victoriei, Nr. 7, Sebiş, jud. Arad, reprezentat prin Director,

Prof. Braițiu Ramona Ioana
2. Școala ......................................................................, Str. ......................................, Nr. .........,

Jud……………............... reprezentată prin Director, ........................................................ şi
Prof. ……………………………………………………… în calitate de participant la proiect.

Scopul proiectului: Promovarea obiceiurilor, tradițiilor și valorilor culturale strămoșești pentru
păstrarea identității naționale.

În cadrul parteneriatului instituţiile implicate vor sprijini înscrierea elevilor cu lucrări la cele două
secţiuni:

 Secţiunea I: Concurs - fotografie şi creaţie plastică (desene, grafică, picturi) cu tema:
“Tradiții și obiceiuri din străbuni lăsate”

 Secţiunea II: Concurs de referate cu tema:
“Tradiții și obiceiuri din străbuni lăsate”

Liceul Teoretic Sebiş:
 asigură spaţiul de desfăşurare a concursului, realizează o expoziție cu lucrările premiate;
 realizează o revistă electronică, cu ISSN, care va fi distribuită gratuit participanţilor;
 trimite şcolilor participante la proiect o prezentare PowerPoint, cu secvenţe de la activităţile

desfăşurate în cadrul proiectului, în vederea diseminării proiectului.

Școala ................................................................................................................................................... :
 asigură mediatizarea evenimentului şi înscrierea elevilor la concurs;
 diseminează proiectul.

Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi este valabil pentru
perioada 2022-2023 cu posibilitate de prelungire prin consimţământul părţilor.

Liceul Teoretic Sebiş Școala .......................................
Director, Director,
Prof. Braițiu Ramona Ioana ...................................................
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