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REGULAMENT CONCURS 

 

Aplicant: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti 

DENUMIREA PROIECTULUI PROPUS: "LET’S REMEMBER TOGETHER!" 

 

REGULAMENT 

 
Concursul judetean tematic de istorie, COMEMORAREA VICTIMELOR 
HOLOCAUSTULUI, "LET’S REMEMBER TOGETHER!"se desfăşoară pe trei 
secţiuni (cu subsecțiuni): 
 
SECŢIUNI:  
A. Creaţie plastică, respectiv subsecţiunile: 
1. Desen/grafică -participare directă 
2. Colaje/machete -participare directă 
B. Prezentări power point/documentare tematice -participare directă; 
C. Creaţie literar-istorică, respectiv subsecţiunile: 
1. Eseu tematic -participare directă 
2. Poezie tematică-participare directă 
 
I. Cadrul general 
Art.1. Concursul : "LET’S REMEMBER TOGETHER!" se desfăşoară în data de 24 
OCTOMBRIE 2018, începând cu ora 13, în incinta Şcolii Gimnaziale „Mihai 
Eminescu” Piteşti în  Amfiteatrului „Mihai Eminescu.” 
Activităţile se vor desfăşura astfel: 
- Ora 12,30-13,00  primirea candidaţilor şi a profesorilor însoţitori; 
Ora 13,00-13,15 prezentare tematică a unui material pe tema Holocaustului, selectat de 
profesorii organizatori ai Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Piteşti, în incinta 
Amfiteatrului „Mihai Eminescu”; 
-  Ora 13,15- 14,15 realizarea şi prezentarea lucrărilor pe secţiuni şi subsecţiuni; 
- Ora 15,00 -17,00 jurizarea lucrărilor; 
- Ora 17,00 afişarea rezultatelor finale. 
Art.2. Concursul are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi 
performanţă în studiul la disciplinele prevăzute în curriculumul de specialitate şi se 
adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru domeniul istorie - 
socio-umane. 
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Art.3. Selecţia participanţilor la concurs se realizează pe baza opţiunii elevului sau/şi la 
recomandarea profesorului coordonator. 
II. Responsabilităţi şi atribuţii 
Art.4. De organizarea şi desfăşurarea concursului "LET’S REMEMBER  
TOGETHER!" răspund unităţile de învăţământ între care s-au încheiat acorduri de 
parteneriat. 
Art.5. Pentru coordonarea, organizarea şi desfăşurarea concursului se constituie, la 
nivelul, Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Piteşti, o comisie de organizare, 
desfăşurare şi evaluare a concursului. 
Art.6. Se stabilesc, în funcţie de vârsta elevilor, următoarele niveluri de participare: 
elevii claselor a VII -VIII-a, nivel 1; elevii claselor a IX-X -a, nivel 2 şi elevii claselor a 
XI-XII-a, nivel 3. 
Art.7. Rezultatele concursurilor vor fi afişate pe site-ul şcolii, după jurizare. 
Art.8. Elevii participanţi la concurs vor fi însoţiţi de un cadru didactic. 
Art.9. Cadrul didactic însoţitor asigură supravegherea şi îndrumarea corespunzătoare a 
elevilor. 
 
III. Probele concursului:  
Art.10. Probele concursului se desfăşoară pe secţiuni şi subsecţiuni, pe nivel de studiu 1, 
2, 3. Structura acestora se stabileşte de către profesorii organizatorii. Membrii comisiei 
de evaluare, jurizează lucrările în funcţie de tematica stabilită, în concordanţă cu 
curriculum de specialitate şi borderoul de jurizare. 
Art.11. Timpul de prezentare se stabileşte de către comisiile de organizare şi evaluare a 
concursului, în raport cu specificul subiectului, cu particularităţile de vârstă ale 
participanţilor, fără a depăşi 10 minute. 
 
IV.Discipline prevăzute în tematica concursului : 
Art.12.  Disciplinele de concurs : istorie, socio-umane  
 
V. Metodologia desfăşurării concursului : 
Art.13. În dimineaţa zilei de 24 octombrie 2018, comisia de organizare şi evaluare 
asigură desfăşurarea concursului. Profesorii organizatori completează borderourile de 
jurizare, alcătuite pe baza baremurilor de evaluare şi a fişelor de înscriere primite pe 
secţiuni. Profesorii evaluatori vor acorda punctajul final al lucrării prin calcularea 
mediei aritmetice, cu două zecimale, fără rotunjiri, constituită din punctajul acordat de 
cei doi profesori evaluatori. 
Art.14. În situaţia în care punctajele acordate unei lucrări, în ansamblu, de către cei doi 
profesori, diferă cu mai mult de 10 puncte, în cazul notării cu maximum 100 de puncte, 
se procedează la reevaluarea lucrării de către o altă  comisie. Punctajul acordat de a 
doua comisie intră în calculul aritmetic al notei finale. 
Art.15. Punctajul final al lucrării este media aritmetică, fără rotunjiri, a punctajelor 
acordate pentru fiecare concurent în parte. 
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VI. Definitivarea rezultatelor: 
Art.16. Rezultatele probei de evaluare sunt apreciate, de regulă, prin puncte de la 0 la 
100, după baremele alcătuite de comisia de organizare. 
Art.17.  Ierarhia, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. 
Art.18. Participarea concurenţilor înscrişi la secţiunile şi subsecţiunile concursului este 
directă. 
Art.19.  Elevii participanţi nu pot contesta punctajul lucrării.  
 
VII. Premierea: 
Art.20. Se vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III şi Menţiuni (până la 15% din 
numărul de elevi participanţi) pentru fiecare secţiune de concurs.  
Art.21. Clasamentul concurenţilor pe secţiuni şi subsecţiuni se va afişa pe site-ul şcolii 
organizatoare. 
Art.22. Nu se percepe taxa de participare. 
 
VII. Înscrierea elevilor în concurs: 
Art.23. Înscrierea se va realiza centralizat, la nivel de școală participantă, de către 
profesorul coordonator, norma de reprezentare fiind de câte doi elevi pe nivel 1, 2 sau 
3, pentru fiecare profesor, pe e-mailul madelaine_meg@yahoo.com, prin completarea 
fișei de înscriere, cu mențiunea: Inscriere Concurs judeţean tematic, istorie, "LET’S 
REMEMBER TOGETHER!", precizându-se secţiunea şi subsecţiunea.  
Art. 24. Perioada de înscriere este 18 septembrie- 19 octombrie 2018.  
 
VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
Art.25. Materialele consumabile, incluse în logistica concursului şcolar şi necesare 
pentru probele se asigură de organizatori în proporţie de 100%, cu excepţia materialelor 
necesare pentru secţiunea A şi subsecţiunile 1 şi 2, precum: cartoane pentru colaje, 
matreialele necesare pentru machete, culori tempera, creion, gumă de șters, pensule, 
citate, imagini etc. 
 
IX. EXECUŢIA, PREZENTAREA LUCRĂRILOR ŞI EVALUAREA 
LUCRĂRILOR: 
A. Creaţie plastică, respectiv subsecţiunile: 
    1. Desen/grafică -participare directă 
    2. Colaje/machete -participare directă 

Proba se va desfășura  începând cu ora 13.00-14.15, fiind organizată pe trei niveluri 
de vârstă: 

Nivelul 1- clasa a VII-a, aVIII-a -planșă format A4 
Nivelul 2- clasa a IX-a, a X-a -planșă format A3 
Nivelul 3- clasa a XI-a, aXII-a -planșă format A3     
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Elevii vor executa o creație plastică  proprie, în culori tempera sau un colaj/o 
machetă,   plecând de la o prezentare tematică / film documentar, selectat şi prezentat 
de către profesorii organizatori din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”.  

Pentru desfășurarea probei, elevii vor veni cu materiale necesare, precum: culori 
tempera, creion, gumă de șters, pensule, citate, imagini etc. Planșele de desen vor fi 
asigurate de școala organizatoare. 

În evaluarea lucrării se vor analiza următoarele aspecte: 
-respectarea elementelor istorice ( temă, termeni istorici, personalităţi istorice, 

simboluri specifice Holocaustului etc); 
-acuratețea desenului (construcție, atenție la detalii); 
-expresivitatea și originalitatea plastică a lucrării. 

B. Prezentări power point/documentare tematice -participare directă 
Proba se va desfășura  începând cu ora 13.00-14.15, fiind organizată pe trei niveluri 

de vârstă: 
Nivelul 1- clasa a VII-a, a VIII-a  
Nivelul 2- clasa a IX-a, a X-a  
Nivelul 3- clasa a XI-a, a XII-a  

 Prezentarea lucrărilor ppt/documentarelor (maxim 10 slide-uri) va fi însoţită 
obligatoriu de un rezumat realizat în format A4, Times New Roman, 12, aliniat 
justified, în care elevul va sublinia contribuţia personală la realizarea lucrării şi 
bibliografia acesteia. Se acordă concurenţilor 10 minute pentru prezentarea liberă a 
lucrării. 
C. Creaţie literar-istorică, respectiv subsecţiunile: 
     1. Eseu tematic -participare directă 
     2. Poezie tematică-participare directă 
 Proba se va desfășura  între orele 13.00-14.15, fiind organizată pe trei niveluri de 
vârstă și două subsecțiuni: Eseu tematic și poezie tematică: 

Nivelul 1- clasa a VII-a, aVIII-a  
Nivelul 2- clasa a IX-a, a X-a  
Nivelul 3- clasa a XI-a, a XII-a  

             Elevii vor scrie un text literar-istoric, în versuri sau în proză, în funcție de  
subsecțiunea aleasă la înscriere, plecând de la prezentarea tematică, selectată de către 
profesorii organizatori din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, respectând 
următoarele repere de redactare: 
 Subsecțiunea Eseu tematic:  
-caracter eseistic; 
-preluarea, din prezentarea tematică, selectată de către profesorii organizatori, a 
minimum doi termeni istorici specifici Holocaustului, menţionarea a două drepturi 
fundamentale ale omului care au fost încălcate, precizarea contextuală a două lagăre de 
exterminare, susţinerea unei opinii personale faţă de subiectul abordat; 
-originalitate și expresivitate; 
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-respectarea numărului minim de cuvinte: nivelul 1- 150 de cuvinte, nivelul 2- 200 de 
cuvinte, nivelul 3 -250 de cuvinte; 
 Subsecțiunea Poezie tematică: 
-caracter reflexiv / meditativ / confesiv; 
-preluarea, din prezentarea tematică, selectată de către profesorii organizatori, a 
minimum doi termeni istorici specifici Holocaustului, popoare/etnii exterminate sau 
personalităţi istorice contextuale vinovate de desfăşurarea Holocaustului; 
-originalitate și expresivitate; 
-încadrarea în numărul de versuri: nivelul 1: 8-20 de versuri, nivelul 2: 12-24 de versuri, 
nivelul 3: 16-28 de versuri. 

Înscrierea se va realiza centralizat, la nivel de școală participantă, de către profesorul 
coordonator, norma de reprezentare fiind de câte doi elevi pe nivel pentru fiecare 
profesor, pe e-mailul madelaine_meg@yahoo.com, prin completarea fișei de înscriere, 
cu mențiunea: Inscriere Concurs judeţean tematic, istorie "LET’S REMEMBER 
TOGETHER!" , precizându-se secţiunea C şi subsecţiunea. 

X. Concursul tematic pentru elevi pe domeniul ştiinţific istorie: 
Art.26. Concursul este destinat comemorării victimelor Holocaustului românesc şi  
nazist. 
Art.27. Obiectivele concursului vizează cunoaşterea adevărului istoric, stimularea 
competiţiei în rândul elevilor, dezvoltarea personalităţii elevilor astfel încât să  devină 
cetăţeni activi, creativi, ingenioşi, empatici, cu atitudine pozitivă faţă de semenii lor, 
faţă de trecutul istoric şi faţă valorile istorice naţionale şi universale. Avem nevoie de 
tineri curajoşi, care să manifeste dorinţă de schimbare, de implicare, capabili să 
promoveze o mentalitate sănătoasă de apreciere şi de respect faţă de umanitate.  
Art.28. Jurizarea şi evaluarea lucrărilor înscrise pe secţiuni şi subsecţiuni vor acorda o 
atenţie deosebită originalităţii, creativităţii, tehnicii şi contribuţiei personale a 
concurenţilor la realizarea acestora. 
Art.29. Concursul se va desfăşura prin realizarea şi prezentarea lucrărilor în sesiuni 
directe pentru elevii din judeţul Argeş şi indirect/on-line pentru colegiul partener din 
Rm. Vâlcea.  

 


