Ministerul Educaţiei Naţionale
Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita
CLUBUL COPIILOR “Nicolae Mateescu”, PUCIOASA
Str. C. Olanescu, nr. 9, Tel./Fax: 0245 760 856
Oraşul Pucioasa – Judeţul Dâmboviţa
CONCURSUL NAŢIONAL „MEMORIALUL HENRI COANDA”
EDITIA a XLI-a-2017
- regulament -

ORGANIZARE
Concursul Naţional “Memorialul Henri Coanda” face parte din categoria concursurilor specifice
palatelor si cluburilor copiilor, domeniul tehnic şi este implementat de Clubul Copiilor „Nicolae
Mateescu”, Pucioasa, Dâmboviţa, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dâmboviţa, Primăria Pucioasa.
Proiectul se desfăşoară în luna - iunie 2017 (2-4 iunie 2017).
ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT (ANALIZĂ DE NEVOI)
In şcoala de astăzi, pe lângă curriculum, se desfăşoară o serie de activităţi extraşcolare, activităţi
din care fac parte şi cele cultural–artistice, tehnice, etc. Abilitatile elevilor vin ca o completare a educaţiei
de bază a acestora şi trebuie valorizate în contexte variate, stimulative pentru ei. În urma analizării şi
interpretării chestionarelor aplicate şi a concursului desfăşurat în anii trecuţi la nivel judeţean si national,
elevii sunt nerăbdători să-şi manifeste talentele, să se implice în diverse activităţi şi concursuri nu numai
la nivel local şi judeţean. Ei doresc să se încadreze în elita activităţilor din toată ţara, prin valorizarea
tradiţiilor în contextul actual şi integrarea lor în cultura europeană, cu mijloace noi de expresie, utilizând
metode moderne de promovare a specificului naţional, pentru a realiza legătura cu alte civilizaţii
europene, în contexte inedite.
OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL
Atragerea şi stimularea interesului elevilor pentru activităţile tehnice prin valorizarea
cunştinţelor despre lumea aerului, în vederea dezvoltării personale şi adaptarii la o societate solicitantă
şi în permanentă schimbare, într-o mare familie europeană, ca alternativă la viitoarea orientare
profesională.
GRUP ŢINTA , OBIECTIVE SPECIFICE
Proiectul se adresează exclusiv elevilor de la palatele si cluburile copiilor şi are ca obiectiv
creşterea interesului pentru activităţile tehnice şi valorizarea achiziţiilor dobândite prin acestea în cadrul
unor ateliere şi concursuri tehnice care să le dezvolte competenţele legate de inovatie/inventivitate,
creatie in domeniul tehnic..
ACTIVITĂŢI
Incepand cu anul scolar 2012-2013, in cadrul Concursului National „Memorianul Henri Coanda”, a
fost introdusa si sectiunea de prezentari Power Point/(sau desene Paint) cu tema „Aripi romanesti”.
Celelalte activitati: autormodelism, rachetomodelism, micromodelism, aeromodelism, pictura si
grafica sunt deja cunoscute de la editiile anterioare.

SPECIFICUL ATELIERULUI:
 Prezentări Power Point
Teme: „Aripi romanesti”,“Lumea aerului”; „Distributia planetelor”; „Cerul, in imaginatia
copiilor”; etc.

Prezentările vor conţine 10-15 slide-uri şi trebuie să reflecte viziunea originală a autorului
asupra subiectului respectiv.
Primul slide va conţine titlul, numele autorului, profesor, club/palat, adresa completă.
Criteriile de jurizare sunt enumerate în fisa de jurizare.
Persoana contact: Prof. Dumitrescu Elena, dumielena2003@yahoo.com Tel. 0766215094

 Desene realizate cu utilitarul Paint (categoria de varsta I-IV)
Teme: „Aripi romanesti”,“Lumea aerului”; „Distributia planetelor”; „Cerul, in imaginatia
copiilor”; etc.
Criteriile de jurizare sunt enumerate în fisa de jurizare.
Persoana contact: Prof. Dumitrescu Elena, dumielena2003@yahoo.com Tel. 0766215094
Informaţii suplimentare:
 Toate cluburile participante vor deveni parteneri, cadrele didactice vor primi diplome
şi adeverinţe în acest sens.
 Nu se admit contestaţii.
 Nu se percepe taxa pentru concurs.
 Lucrările participante nu se restituie.Organizatorii le pot folosi pentru expoziţii sau
calendare.
 Concursul se adresează exclusiv palatelor si cluburilor copiilor.

Condiţii generale de participare:
 fişa de înscriere va fi trimisă la adresa de e-mail:dumielena2003@yahoo.com
până la data de 31 mai 2017, sau in plicul cu lucrari.
 toţi participanţii vor primi diplomă de participare;
 lucrările se expediaza prin poştă ( în perioada 20 aprilie - 31 mai 2017), pe CD
 se va trimite şi un plic A4, timbrat 3 lei, autoadresat, pentru trimiterea
diplomelor;
 adresa pe care se trimit lucrările şi fişa de înscriere: CLUBUL COPIILOR “Nicolae
Mateescu”, PUCIOASA, Str. C. Olanescu, nr. 9, Tel./Fax: 0245 760 856, Oraşul
Pucioasa – Judeţul Dâmboviţa









Echipa de proiect:
Prof. Necula Cristian - director
Prof. Enescu Speranta- pictura si grafica
Prof. Foamete Radu - micromodelism
Prof. Dumitrescu Elena - informatica
Prof. Diaconescu Sandu - aeromodelism
Prof. Diaconescu Nicu – rachetomodelism
Prof. Necula Alexandru – automodelism

Parteneri:
 Ministerul Educaţiei Naţionale
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
 Primăria Pucioasa şi Consiliul local
 Centrul Cultural Pucioasa

