CONSILIUL JUDEȚEAN
VRANCEA

LEGENDELE UITATE ALE VRANCEI
PROIECT JUDEȚEAN

A.

DATE GENERALE

ORGANIZATOR: Consiliul Județean Vrancea
PARTENER: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea
SCOPUL PROIECTULUI :
motivarea elevilor de a cunoaște trecutul legendar al Vrancei;
promovarea folclorului și a spiritualității vrâncene;
creșterea prestigiului județului Vrancea, prin promovarea istoriei și a folclorului local
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Cultivarea interesului pentru legendele Vrancei;
Dezvoltarea capacității de a construi un mesaj printr-o abordare integrată/ multimodală;
Stimularea creativităţii și a autonomiei elevilor;
Lărgirea orizontului cultural prin contactul cu lumi si culturi tradiționale, precum și cu
situații de învățare diverse.
PARTICIPANȚI:
Elevi din ciclul gimnazial și liceal, din unitațile de învățământ de stat din județul
Vrancea, coordonați de un profesor de istorie.
B.

DESCRIERE CONCURS

I.

SECȚIUNILE CONCURSULUI

Concursul se va desfășura pe parcursul unei zile cu participare directă și echipa
completă.
Cuprinde două secțiuni:
Junior – pentru clasele de gimnaziu; echipe de câte trei elevi, coordonate de câte un
profesor de istorie.
Senior – pentru liceu; echipe de câte cinci elevi, coordonate de câte un profesor de
istorie.

II.

ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CONCURS

2.1.
Înscrierea în concurs a elevilor se face prin transmiterea formularului atașat acestui
regulament, la adresa de email legendelevrancei@cjvrancea.ro sau pe fax la 0237.212.228.
2.2. Înscrierea se realizează de către profesorul coordonator.
2.3. Profesorul va centraliza notele de informare și consimțământ atașate acestui regulament
și le va trimite odată cu înscrierea, fiind totodata responsabil de completarea integrală a
formularului și de veridicitatea datelor fiecarui membru al echipei pe care o înscrie.
2.4.
Echipa se consideră înscrisă și eligibilă după completarea corectă și completă a Fișei
de înscriere și a Notelor de informare și consimțământ de prelucrare a datelor personale atașate
la acest regulament.
2.5. Înscrierea în competiție implică acceptarea și respectarea obligatorie și irevocabilă a
prezentului Regulament de către toți participanții.

III.

DESFĂȘURAREA PROPRIU-ZISĂ A CONCURSULUI
A. SECȚIUNEA JUNIOR/GIMNAZIU

3.1. Echipele vor fi alcătuite din trei elevi și un profesor de istorie coordonator. Elevii pot
fi din aceeași clasă ori din clase diferite, dar trebuie sa aparțină aceleiași unități școlare.
3.2. Fiecare echipă înscrisă în competiție va primi din partea Consiliului Județean Vrancea
suma de 300 lei, sumă ce va fi folosită în scopul realizării materialelor pentru concurs. Suma
va fi oferită profesorului coordonator după ce va fi confirmată înscrierea în concurs.
3.3. Fiecare echipă are sarcina de a se deplasa în diverse localități din județ și de a identifica
sau contacta persoane care cunosc vechi legende vrâncene. Aceste legende vor fi culese,
specificându-se clar sursa (numele persoanei, vârsta, statutul, localitatea)
3.4. Echipele vor realiza câte un text scris, care va cuprinde două părți – jurnalul de
călătorie/identificare a legendei (maximum 600 de cuvinte) și legenda culeasă (minimum 1.000
de cuvinte, maximum 1.500). Ambele texte vor fi scrise cu Times New Roman de 12 și spațiere
de 1,5. Titlul generic va fi ”Legendele uitate ale Vrancei”, dar se recomandă ca fiecare
povestire să aibă propriul ei titlu.
3.5. Textele trimise vor fi însoțite obligatoriu de minimum 5 fotografii sugestive pentru tema
aleasă (între care două fotografii vor avea obligatoriu imagini cu persoana de la care a fost
culeasă legenda și cu satul în care locuiește aceasta). Fotografiile trebuie să facă dovada că sunt
realizate de către membrii echipajului.
3.6. Documentele vor fi transmise Consiliului Județean Vrancea la adresa de email
legendelevrancei@cjvrancea.ro și va trebui să fie în format .pdf, iar fotografiile, in format
.jpeg.
B. SECȚIUNEA SENIOR/LICEU
3.7. Echipele vor fi alcătuite din cinci elevi și un profesor de istorie coordonator . Elevii pot fi
din aceeași clasă ori din clase diferite, dar trebuie să aparțină aceleiași unități școlare.
3.8. Fiecare echipă înscrisă în competiție va primi din partea Consiliului Județean Vrancea
suma de 500 lei, sumă ce va fi folosită în scopul realizării materialelor pentru concurs. Suma
va fi oferită profesorului coordonator după ce va fi confirmată înscrierea în concurs.

3.9. Fiecare echipă are sarcina de a realiza un film de prezentare cu titlul ”Legendele uitate ale
Vrancei” cu o durată de minimum 3 min. și maximum 5 min., pe baza legendelor culese de
către elevii de la Secțiunea Junior/Gimnaziu și a unei bibliografii la alegere, dacă e necesară.
Ultimele 30 - 40 de secunde vor cuprinde obligatoriu genericul de final, urmat de secvențe din
timpul realizarii proiectului (intalniri de grup, filmari etc.)
3.10. Fiecare film va contine obligatoriu:
- genericul inițial, care va cuprinde, în primul cadru, numele si sigla Consiliului Județean
Vrancea și ale Inspectoratului Școlar Județean Vrancea; următoarele cadre vor cuprinde
denumirea și sigla unității școlare din care face parte echipa, numele echipei, titlul proiectului
(”Legendele uitate ale Vrancei”) și cel al legendei;
- genericul final va cuprinde numele elevilor din echipă/rolurile indeplinite in cadrul
proiectului, numele profesorului coordonator si secvențe din timpul realizării proiectului. Se
vor specifica, de asemenea, modelul de aparat cu care au filmat și aplicația sau softul cu care
au editat filmul.
3.11. Coloana sonoră a filmului va fi obligatoriu ori creație originală, ori preluată exclusiv
de pe site-uri care permit preluarea fară încălcarea drepturilor de autor.
3.12. Filmul va fi înregistrat/editat în format MP4 și va fi trimis în perioada 30 noiembrie -2
decembrie 2019, ora 23.59, prin transfer electronic la adresa de e-mail
legendelevrancei@cjvrancea.ro. Transferul va conține obligatoriu denumirea echipei si a
unității școlare.
3.13. Ordinea prezentării filmelor va fi stabilită prin tragere la sorți cu 15-30 de minute
înainte de ora de începere a concursului, în prezența tuturor profesorilor coordonatori și a unui
membru al juriului.
3.14.. Concursul se va desfașura cu public.

IV.

EVALUAREA ȘI PREMIEREA

4.1. Evaluarea va fi realizată de câtre un juriu ce va fi selectat și anunțat de către organizatori.
4.2. Premiile vor fi următoarele:
Secțiunea Gimnaziu:
Locul I – câte 1 e-reader pentru fiecare membru al echipei
Locul II – excursie la Muzeul Național de Istorie a României și la Muzeul Simțurilor
Locul III – câte un abonament pentru două luni la Bazinul de înot didactic din
Municipiul Focșani pentru fiecare membru al echipei
Categoria liceu:
Locul I – câte 1 tabletă iPad pentru fiecare membru al echipei
Locul II – excursie la Muzeul Național de Istorie a României și la Muzeul Simțurilor
Locul III – câte un abonament pentru două luni la Bazinul de înot didactic din
Municipiul Focșani pentru fiecare membru al echipei
4.3. Toți profesorii vor primi din partea Consiliului Județean Vrancea o diplomă de participare,
iar elevii ce s-au înscris în concurs vor primi câte o diplomă și o carte.

V.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR
23 – 30 septembrie 2019 – înscrierea echipelor participante
01 – 25 octombrie – desfășurarea competiției pentru gimnaziu
25 - 28 octombrie 2019 – trimiterea textelor, secțiunea gimnaziu
30 octombrie 2019 – publicarea textelor finaliste pe pagina www.cjvrancea.ro
și pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Vrancea
31 octombrie 2019 – repartizarea textelor echipelor de la liceu
01 – 29 noiembrie 2019 - desfășurarea competiției pentru liceu
30 noiembrie – 2 decembrie 2019 – trimiterea filmelor la adresa de mail
legendelevrancei@cjvrancea.ro

Decembrie 2019
- Eveniment de premiere a echipelor participante în
competiția ”Legendele uitate ale Vrancei”

VI.

DISPOZIȚII FINALE

6.1.
Toate drepturile de autor vor fi cedate Consiliului Județean Vrancea, care își
rezervă dreptul de a folosi parte din materialele realizate de către elevi în viitoare materiale de
prezentare a Județului Vrancea.
6.2.
Nu se percep taxe de participare.

CONSILIUL JUDEȚEAN
VRANCEA

LEGENDELE UITATE ALE VRANCEI
Formular înscriere – categoria gimnaziu
Denumire instituție învățământ______________________________

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Nume și prenume

Funcție

Date de contact

Profesor
coordonator
Elev
Elev
Elev

Semnătură și ștampilă instituție învățământ

CONSILIUL JUDEȚEAN
VRANCEA

LEGENDELE UITATE ALE VRANCEI
Formular înscriere – categoria liceu
Denumire instituție învățământ______________________________

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nume și prenume

Funcție

Date de contact

Profesor
coordonator
Elev
Elev
Elev
Elev
Elev

Semnătură și ștampilă instituție învățământ

