
REGULAMENTUL  CONCURSULUI   NAŢIONAL  
PENTRU ELEVI 

Diversitatea – O Şansă în Plus pentru Viitor 
Ediţia a II.-a 

 

I.Componenţa echipelor:  

a) Se concurează pe două categorii de vârstă: între 10-14 ani categoria de vârstă juniori şi între 

14-18 ani categoria de vârstă juniori plus . 

b) Echipele sunt formate din cinci elevi indiferent de forma de învăţământ, şi un îndrumător 

(cadru didactic). 

c) Fiecare echipă va avea în componenţă obligatoriu fete şi băieţi. 

d) Fiecare echipă trebuie să aibă în componenţă elevi reprezentând cel puţin două etnii. 

e) Echipele pot schimba componenţa până la un membru pe parcursul concursului (de la faza pe 

locală până la faza naţională) îndrumătorul poate fi schimbat o singură dată. 

f) La fiecare fază a concursului echipele vor avea componenţa conform punctelor b),c),d) 

 

II.Etapele concursului: 

a)Etapa locală/ pe sectoare în municipiul Bucureşti 

- va ajunge în faza judeţeană  echipa câştigătoare de la fiecare categorie de vârstă. 

b)Etapa judeţeană/ pe municipiu în Bucureşti  

- vor ajunge în faza naţională echipa câştigătoare de la fiecare categorie de vârstă 

c)Etapa naţională 

-va fi desemnată 1 echipă câştigătoare la fiecare categorie de vârstă. 

 

III.Perioada de desfăşurare a concursului: 

Lansare, promovare şi înscrieri: 15 februarie 2008 – 15 aprilie 2008 

Etapa locală, judeţeană 01 mai 2008 – 15 iunie 2008 

Etapa naţională 22 octombrie 2008 – 27 octombrie 2008 

 

Notă: Cu ocazia Zilei Minorităţilor Naţionale din România, 18 decembrie 2007, vor fi prezentate 

rezultatele campaniei, la acest spectacol vor  participa şi câştigătorii Concursului Naţional pentru 

Elevi. 

IV.Probele concursului:  

1. Teorie 

- Istorie, Cultură, Tradiţii 

- Educaţie civică şi valori 

- Drepturi şi obligaţii 



   

2. Creativitate artistică 

    - elemente de: 

proză, teatru, poezie, dans, muzică, desen etc. 

 (se aleg cel puţin 2 elemente) 

     

Notă: 

a) Prima probă va fi abordată în limba română, la a doua, pe lângă limba română, este obligatoriu 

folosirea cel puţin a unei limbi a unei minorităţi naţionale din România. 

b) Bibliografia pentru punctele 1, 2 şi 3 va fi publicată pe site-ul www.per.org.ro. 

c) Se vor acorda de către juriu 100 de puncte pentru fiecare probă separat 

 

IV. Juriul 

1. Faza Locală şi Judeţeană – unul şi acelaşi juriu format din inspectorii de specialitate pentru 

învăţământul minorităţilor naţionale, romi, educaţional şi civică şi o persoană din sfera 

culturală, una reprezentând sfera non-guvernamentală şi una reprezentînd o autoritate publică 

locală 

2. Faza Naţională – format din reprezentant PER, Asociaţia Divers, DRI, MECT, MCC 

 

  V. Premii: 

 

a) Fiecare participant va primi diplomă de participare şi o insignă. 

b) La fiecare fază primele trei echipe de la fiecare categorie de vârstă vor primi cărţi şi alte premii. 

c) Câştigătorii la faza naţională împreună cu îndrumătorii vor primi ca şi premiu o tabără de 5 zile 

la Sovata în vacanţa intersemestrială din 2009. 

d) Alte premii  ale sponsorilor pe perioada concursului.             

 

Informaţii suplimentare (fişa de înscriere şi bibliografia) pot fi găsite pe paginile web ale 

Centrului Regional PER www.per.org.ro  şi  publicaţiei online DIVERS www.divers.ro. 


