
"LET’S REMEMBER TOGETHER!"

 Vă invităm să participa
COMEMORAREA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI 

"LET’S REMEMBER TOGETHER!"
 

Concursul judetean tematic de istorie, 
HOLOCAUSTULUI, "LET’S REMEMBER TOGETHER!"
patru 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 
C. Creaţie literar-istorică, respectiv subsecţiunile:
1. Eseu tematic -participare directă
2. Poezie tematică-participare directă
D. Simpozion judeţean profesori 
în format electonic şi letric 
TIPUL DE CONCURS: judeţean
INSTITUȚIA COORDONATOARE
PITEȘTI 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 
 
  -înscrieri: 13 ianuarie 
                        -concurs: 29 februarie 2020
  -jurizare: 29 februarie 2020
  -premiere:10 martie 2020
 

 Invitație de participare la 
Concurs  judeţean de  istorie  

"LET’S REMEMBER TOGETHER!" 
Ediția a III-a 

 
Vă invităm să participați la CONCURSUL JUDEȚEAN TEMATIC pentru

COMEMORAREA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI  

"LET’S REMEMBER TOGETHER!" 

 

REGULAMENT 

judetean tematic de istorie, COMEMORAREA VICTIMELOR 
"LET’S REMEMBER TOGETHER!"se desfăşoară pe 

țiuni): 

A. Creaţie plastică, respectiv subsecţiunile: 
participare directă 

icipare directă 
Prezentări power point/documentare tematice -participare directă;

istorică, respectiv subsecţiunile: 
participare directă 

participare directă 
D. Simpozion judeţean profesori – participare indirectă prin trimiterea lucrărilor 

 
judeţean 

ȚIA COORDONATOARE: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” 

ȘURARE:  

13 ianuarie -14 februarie 2020   
29 februarie 2020 
29 februarie 2020 

martie 2020 

ȚEAN TEMATIC pentru 

 

 
COMEMORAREA VICTIMELOR 

se desfăşoară pe 

participare directă; 

pare indirectă prin trimiterea lucrărilor 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” 



Concursul se desfășoară pe patru secțiuni (cu subsecțiuni): 
 

A. Creaţie plastică, respectiv subsecţiunile: 
3. Desen/grafică  
4. Colaje/machete  

 
Proba se va desfășura  în intervalul 09.00-10.00, 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 
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 lucrării (construcție, atenție la detalii); 
-expresivitatea și originalitatea  lucrării. 
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 A şi a subsecţiunea. 
 

B. Prezentări power point/documentare tematice - participare directă; 
  
 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. 

Proba se va desfășura  începând cu ora 09.00-11.00, fiind organizată pe trei niveluri de 
vârstă: 

Nivelul 1- clasa a VII-a, aVIII-a  
Nivelul 2- clasa a IX-a, a X-a  
Nivelul 3- clasa a XI-a, aXII-a  
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 B. 

 
C. Creaţie literar-istorică, cu subsecţiunile: 



1. Eseu tematic -participare directă 
2. Poezie tematică-participare directă 

  
 Proba se va desfășura  între orele 09.00-10.00, 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, aXII-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; 
-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. 

D. Simpozion judeţean profesori : 
- participarea indirectă ; 
- redactarea unei comunicări (maxim 3 pagini) ce trebuie să abordeze discriminarea şi/ sau 
toleranţa în societatea contemporană ; 
- trimiterea lucrărilor în format electonic şi letric.  
Lucrarea în format electonic se trimite pe mail la adresa : madelaine_meg @yahoo.com până la 
data de 14 februarie 2019, iar cea în format letric se depune la Şcoala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Piteşti. 

Lucrările pentru simpozion vor fi redactate conform instrucţiunilor : format A4, pe o 
singură parte, la 1 rând, cu margini egale (text aliniat „justified”), titlul va fi scris cu majuscule 



(Times New Roman 14 bold), centrat, la doua rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi 
instituţia (Times New Roman 12), la doua rânduri de numele autorului se va începe scrierea 
textului (Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. Nu includeţi în 
lucrare fotografii, tabele, scheme. 

Lucrările trebuie să conţină diacriticele şi să fie corectate de eventualele greşeli apărute la 
tehnoredactare. 

Recomandăm ca lucrările să conţină contribuţii personale. 
Nu se percepe taxă de participare. 

 
  Data limită pentru înscriere (pentru ambele secţiunile de concurs): 14 februarie 2020. 
               Se vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III şi Menţiuni (până la 15% din numărul 
de elevi participanţi) pentru fiecare secţiune de concurs. 
 
● Notă  

- câştigătorii vor fi anunţaţi pe site-ul şcolii în ziua premierii, 10 martie 2020;  
- sunt invitați participanți numai din judeţul Argeş, fiind un concurs judeţean; 
- se eliberează adeverinţe de participare pentru cadrele didactice coordonatoare; 
-nu sunt admise schițe realizate de elevi acasă; 
-nu se admit contestații. 

 
 
Înscrierile pentru concurs se fac până pe data de 14.02.2020 

 
Persoană de contact: 

prof. Magdalena Matei-Săndoiu / telefon 0754030315 /email madelaine_meg@yahoo.com 

 
prof. Corina Dumitrescu / telefon 0758076872 /email corina_arghira@yahoo.com 

 


