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REGULAMENTUL SPECIFIC  

rare a  

 -  

Capitolul I  

Cadrul general 

Art. 1. 

a Concursului na ional Diversitatea - itor  este elaborat în 

conformitate cu prevederile Metodologiei  

sportului nr.  terioare,  introduse  prin 

OMEN nr.   OMEN  nr. -

cadru. 

Art. 2. - 

 zonele multietnice ale 

reprezentând .  

(2 - 

ulturale, 

competiti

fair-play-ului -

cognitive 

elevilor. 

Capitolul II 

Organizarea Concursului Diversitatea - o  în plus pentru viitor  

Art. 3. (1) Concursul  Diversitatea - o  în plus pentru viitor  este deschis 

tuturor elevilor, de la forma de zi a  de stat, 

pentru etapele 

ulterioare. 

(2) La Concursul - 

-17 ani. 

a) Echipele sunt formate din câte (6) , 5 un 

 un cadru didactic. Membrii echipei pot proveni de la 

persoan .  

b)  
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c)  

etnii. 

d) Echipele 

(2) doi membri, iar 

coordonatorul/instructorul  

e) La fiecare  a Concursului - 

viitor a), b), c), d). 

- 

face în baza unei cereri de inscriere (anexa 1), tran  atât inspectorului pentru 

/

, desemnat la nivel

 pentru a coordona concursul, cât  prin e-mail la adresa 

office@divers.org.ro, la  , pentru 

echipe participante.   

(4) Concursul  - o 

 s

 

(5

  pe 

Metodologia  cadru.  

Art. 4. (1) Concursul Diversitatea - o  în plus pentru viitor  este organizat de 

MEN,  

 cu , le 

superior di  

. 

(2) C asocierile sau parteneriatele pot include 

î . 

(3 Diversitatea - o 

 în plus pentru viitor  

preuniversitar, inspectorat  ei 

, conform art. 60 alin. (1)  (8) din Metodologia-cadru. 

concursului Diversitatea - o  în plus pentru viitor  

este consilierul/ inspectorul/ a , din cadrul MEN. 

(4)  La toate etapele, 

- 

- 67 din 

Metodologia-cadru. 

(5) - o 

 

 

(6) La etapa na  Diversitatea - 

viitor , e  creativ-artistice  format 

din cadre didactice, reprezent , persoane din sfera 

mailto:office@divers.org.ro
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cu activitate instructiv - -

 

-lea inclusiv)  . 

Art. 5. La etapa , vor participa primele treizeci de echipe, în ordinea 

 validate 

 , în baza mostrelor video transmise 

electronic, la adresa office@divers.org.ro sau CD/DVD la adresa: Str. 

Avram Iancu Nr. 29, Târgu- . 

Art. 6.  

/ al mu cu echipele calificate  pentru etapa 

. 

(2) Concursului Diversitatea - o  în 

plus pentru viitor   -  

consilierul/inspectorul/expertul a , din cadrul MEN. 

Capitolul III  

 

Art. 7. (1) Proba de concurs, pentru etapele , a 

Diversitatea - o  în plus pentru viitor , -o 

prezentare creativ- dan

), adecvat  

-formale. L ,  

 creativ- . 

 

(2) La toate etapele Diversitatea - o  în plus pentru viitor , 

a 

 

(3) N -  la Concursului 

Diversitatea - us pentru viitor . 

(4) La  Diversitatea - 

viitor , 

 

Art. 8. Etapele de concurs 

) 

Vor participa echipe conform descrierii de la art. 3 al prezentului regulament. Etapele 

r se pot organiza în cadrul unui eveniment cultural la 

care echipele concurente vor prezenta momentele creativ-artistice interculturale 

i le vor 

atât 

spectatorii. P  

O    

 dintre culturile etniilor prezentate 

elemente separate ale fie  etnice. 

 din partea întregii echipe, pentru 

a se reflecta colaborarea membrilor acesteia. 

um 

 limba unei   din România. 

mailto:office@divers.org.ro
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umai cei dintr-

etnie, 

 membri ai echipei. E în 

mod similar . 

 mai bine  

a pot fi accesate de 

pe pagina web a iei Divers (www.divers.org.ro) sau de pe pagina de 

Facebook a acesteia.  

Etapa a II-  

a. Etapa lor video trimise 

de la nivel  se vor trimite, 

modif /instructorului), la o

, , electronic la adresa office@divers.org.ro sau 

 pe CD/DVD la adresa: Str. Avram Iancu Nr. 29, Târgu-

, pentru validarea echipelor la n  . 

În urma desemnate 

1-3 echipe,  de 30 de echipe de la . 

b. Etapa /  

Aceasta cuprinde 2 probe: 

A. Teorie  

Bibliografia const   

1. ,  

,  

3. Ghid metodologic de  ,  

4. Caiet de  pentru  multicultural ,  

, CRCR Cluj 

 probei: 

  din bibliografie. 

www.divers.org.ro, iar la cerere, bibliografia 

 

B. Creativ  Artistic   

La fel ca - 

  

a dintre culturile etnice 

 din partea 

întregii echipe, pentru a se reflecta colaborarea membrilor acesteia. 

Capitolul IV 

Premierea 

Art. 9. (1) La toate etapele Diversitatea - o  în plus pentru 

viitor , ierarhia echipelor

. 

http://www.divers.org.ro/
mailto:office@divers.org.ro
http://www.divers.org.ro/fileadmin/documente/1.Istoria_minoritatilor_completata.pdf
http://www.divers.org.ro/fileadmin/documente/educatie_multiculturala_manual.pdf
http://www.divers.org.ro/fileadmin/documente/educatie_multiculturala_ghid_metodologic.pdf
http://www.divers.org.ro/fileadmin/documente/educatie_multiculturala_caiet_de_exercitii.pdf
http://www.divers.org.ro/
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(2) La etapa ti, modul de 

acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale Concursului 

-   

(3) se face 

 

(4) La etapa , participarea elevilor este pe echipa ,  

3 (trei) premii I, 3 (trei) premii 3 (trei) premii III , 

reprezentând, maximum, ul întreg 

, 

care pot fi a

 interpretare, cel mai bun actor etc.).  

Capitolul V 

 

 Art. 10.  Concursului 

 Diversitatea - o  în plus pentru viitor  pot 

executiv al Comisiei Centrale.   

(2) Nu se v .  

(3) 

cinci elevi). 

(4) suportul muzical pentru proba creativ-  

 

(5) 

stereotipe ori agramate. 

(6) D /coordonator, conform 

normativelor în vigoar  ai elevului minor 

propriului cop

de  

Art. 11.  Concursului 

Diversitatea - o  în plus pentru viitor ,  avea asupra lor actul de 

identitate/carnetul de elev vizat pentru 

72 de ore înainte 

 

Art. 12. Prezentul regul începând 8-2019, 

n 

vigoare. 

     

 

           AVIZAT, 

           Director,        

Alexandru   SZEPESI                                                                    Inspector, 
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Anexa 1 

Cerere de înscriere 

                                                Anul _________ 

          Concursul național „Diversitatea – O șansă în plus pentru viitor”  

Unitatea de învățământ .......................................................................................................... din 
localitatea ………………………................................................... tel./fax .............................................. 
e-mail …………………………. Județul..............................,  

Denumirea echipei:  ................................................................................. 

Componenţa echipei de elevi1: 

Nr. 

Crt 

Nume şi prenume Clasa Etnia2  Limba maternă3 

                                                           
1 Regulamentul prevede ca echipele să fie mixte din punct de vedere al genului 
2 Regulamentul prevede ca echipele să fie mixte din punct de vedere etnic, minim un elev trebuie să fie de altă 

etnie decât cea română, se pot declara şi identițăți multiple etnice 
3 Limba maternă se consideră prima limbă vorbită în familie 
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1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

1. Coordonator (cadru didactic):  

2. Îndrumător : 

Nr. 

crt. 

Nume-prenume Funcţia Specializarea Etnie  Limba maternă3 Adresa e-mail 

Telefon 

1       

2       

 


