Muzeulde Etnografie Braşov
Bd. Eroilornr. 21 A, 500030 Braşov, România
Telefon: +40.268.476.243; Fax: +40.268.475.562
E-mail: muzeu@etnobrasov.ro
http: // www.etnobrasov.ro/
CONSILIUL JUDETEAN
BRASOV

_____________________________________________

REGULAMENT DE PARTICIPARE
CONCURS INTERȘCOLAR
Ediţia a II-a
în cadrul expoziției temporare
Românii din zona Rupea, eroi în Primul Război Mondial - Participanţi la Marea Unire din 1918

Muzeul Etnografic „Gheorghe Cernea” Rupea găzduiește în perioada noiembrie 2018 – mai 2019, în
cadrul Programului Centenarul pentru toți, expoziția temporară Românii din zona Rupea Eroi în
primul război mondial - Participanţi la MareaUnire din 1918.
Vă invităm să participați la concursul interactiv, care are drept obiect tematica expoziției
noastre.
Grup - țintă:
elevii și cadrele didactice din ciclul primar (cl. aIV-a )
elevii și cadrele didactice din ciclul gimnazial (cl. V - VIII)
Perioada de desfășurare a concursului: 11 februarie – 29 mai 2019
Metodologia de desfășurare:
Înscrierea participanților:

-

-

VIZITAREA EXPOZIŢIEI – pe bază de programare anticipată la numerele de telefon: 0268
260 790 sau 0729008745 – Muzeul Etnografic „Gheorghe Cernea” Rupea ( între orele 09:00 –
16:00 )
COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE de către cadrul didactic îndrumător
Fişa de înscriere se găseşte la sediul muzeului, str. Republicii 191, sau pe site-ul muzeului

www.etnobrasov.ro, la rubrica contact/anunțuri
- DEPUNEREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE completate, la sediul muzeului (suport hârtie) sau
pe adresa melania.tohanean@etnobrasov.ro (format electronic).
Persoane de contact:
- Melania Tohănean, cercetător la Muzeul Etnografic „Gheorghe Cernea” Rupea, tel. 0729008745 /
0723276854, e-mail: melania.tohanean@etnobrasov.ro
Parteneri:
Consiliul Județean Brașov
Inspectoratul Școlar Județean Brașov
Etapa I - perioada de vizitare a expoziției (11 februarie – 24 mai 2019)
Elevii şi cadrele didactice sunt invitaţi să viziteze expoziţia, în compania unui muzeograf-ghid, care le
va oferi informaţii şi explicaţii detaliate. La finalul vizitei, elevii vor completa un talon de concurs,
cuprinzând un set de întrebări referioare la subiectul expoziției.
Fiecare talon de concurs va fi completat cu numele și prenumele elevului, clasa, şcoala, numele și
prenumele cadrului didactic îndrumător; taloanele care nu conţin aceste sunt descalificate
Primirea și centralizarea taloanelor de concurs completate se va face la finalul vizitei de către
personalul muzeului.
Etapa II – repartizarea taloanelor de concurs pe fiecare nivel de studiu (clasele IV - VIII), în prezenţa
juriului format din specialişti ai muzeului; pregătirea taloanelor de concurs pentru tragerea la sorţi (27 mai 2019)
Etapa III - tragerea la sorți a câștigătorilor şi evaluarea răspunsurilor la întrebări în prezența juriului
și a cadrelor didactice participante la concurs - ( 28 mai 2019 )
Etapa IV - premierea câştigătorilor - ( 29 mai 2019 )
Se acordă câte 1 Premiu I, II, III pentru fiecare nivel de studiu (clasele IV - VIII)

Premiul I - 200 lei (clasele IV, V, VI, VII, VIII)
Premiul II - 150 lei (clasele IV, V, VI, VII, VIII)
Premiul III - 100 lei (clasele IV, V, VI, VII, VIII)
PRECIZĂRI IMPORTANTE





Vizitarea muzeului este gratuită pentru grupurile de elevi care participă la concurs.
Talonul de concurs cu setul de întrebări costă 2 lei.
Se acordă diplomă de participare cadrelor didactice implicate în concurs.
Informaţiile privind ceremonia de acordare a premiilor vor fi comunicate ulterior, cadrelor
didactice care au elevi câştigători.
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