
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
De ce Disney Cup ? 
 
 

Cu siguranţă, fiecare părinte doreşte să-şi vadă copilul fericit, să crescă 

înconjurat de dragoste şi să înveţe să iubească la rândul sau, să-şi urmeze visele şi să 

aibă succes în viaţă pe toate planurile.  

La urma urmei, ce părinte nu şi-ar dori asta pentru copilul său?  

Dar ce se întâmplă atunci când ai mii de copii  şi responsabilitatea de a le forma 

un sistem de valori pe care să-şi clădească devenirea ulterioară?  

În marea familie a Slatinei, primarul Darius Bogdan Vâlcov a găsit soluţia : 

Disney Cup, organizat într-o zi specială: 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copiilor. 

 

Ce este Disney Cup? 

 

Disney Cup este un concurs organizat pentru prima dată la Slatina, în anul 2007, 

la iniţiativa primarului Darius Vâlcov, pentru a evidenţia performanţele înregistrate de 

elevi la disciplinele din aria curriculară, ţinând cont de importanţa diverselor domenii 

culturale care structurează personalitatea umană, precum şi de conexiunile dintre aceste 

domenii.  

 

Participanţi 

 
 

Cup 

ARIPI DESCHISE SPRE LUMEA  DE VIS A COPILĂRIEI 
 

Disney Cup se adresează elevilor claselor a V-a, a VI-a şi a 

VII-a din unităţile de învăţământ din municipiul Slatina şi se 

bazează pe înscrierea voluntară a acestora în concurs. 

Concursul se desfăşoară simultan în toate şcolile şi constă în 

rezolvarea unor teste grilă, diferenţiate pe an de studiu. 



Cine sunt câştigătorii? 

 

În urma derulării concursului pe data de 1 iunie a fiecărui an şi a probei de 

baraj, organizată pentru diferenţierea elevilor din acelaşi an de studiu care au 

obţinut acelaşi punctaj la nivelul unităţii de învăţământ din care provin, se declară 

3 câştigători pe şcoală, câte unul din fiecare clasă.  

 

Cum este motivată performanţa? 

 

Premiul acordat de organizator – Primăria municipiului Slatina – sporeşte 

interesul copiilor spre aprofundarea cât mai multor cunoştinţe din disciplinele 

studiate. 

Astfel, anual, din 12 şcoli cu clasele V-VIII pleacă spre Paris pentru a se 

bucura de darul oferit de primărie, 36 de elevi şi 12 cadre didactice, care vor 

petrece un sejur în capitala Franţei şi a păşi în lumea minunată a basmului la 
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Disney Land – un vis devenit realitate  

 

Concursul Disney Cup a făcut ca visul unui număr de 108 de copii şi 36 de 

profesori să devină până acum realitate.  

Dar concursul continuă şi ne va dezvălui pe 01 iunie 2010 cine sunt 

câştigătorii celei de  a IV-a ediţii, adică alţi 36 de elevi şi 12 cadre didactice care 

vor prinde aripi spre Paris. 

 



Ce câştigă organizatorii ?  

 

Cea mai valoroasă investiţie a unei municipalităţi este în educaţie. În 

concursul Disney Cup, cel mai bun învinge. Cel care este mai puţin norocos, este 

motivat să depună un efort susţinut pentru a atinge performanţa la ediţia viitoare a 

competiţiei. 

În final, câştigă întreaga societate, prin promovarea educaţiei la un nivel 

superior, prin crearea unei generaţii capabilă să lupte pentru un vis, pentru o 

Slatină văzută de ochii în care au strălucit cândva luminile Parisului. 

 

 

 
Slatina azi - oraşul florilor şi al copiilor 

 

 


