CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
MUZEUL JUDEȚEAN ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”

ASOCIAȚIA ȘCOALA GORJEANĂ

SERVICIUL JUDEȚEAN GORJ AL ARHIVELOR NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ
SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE GORJ

CONCURS JUDEȚEAN DE ISTORIE DEDICAT
CENTENARULUI ROMÂNIEI MARI
CENTENARUL UNIRII BUCOVINEI ȘI
TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA

TEMA CONCURSULUI: CENTENARUL MARII UNIRI
CONCURSUL FACE PARTE DIN PROGRAMUL MUZEULUI JUDEȚEAN ”ALEXANDRU
ȘTEFULESCU”: CENTENARUL ROMÂNIEI MARI
PROMOTORI: MUZEUL JUDEȚEAN ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” și ASOCIAȚIA ȘCOALA GORJEANĂ
PARTENERI: SERVICIUL JUDEȚEAN GORJ AL ARHIVELOR NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ
SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE GORJ

SCOP:
‐Conștientizarea tinerei generații asupra rolului Marii Uniri în evoluția României Contemporane

PERIOADA: 1 iulie 2018‐31 decembrie 2020
GRUP ȚINTĂ: Elevii din unitățile de învățământ din Gorj, clasele a VII‐a și a VIII‐a, anii școlari 2018‐2019,
2019‐2020, 2020‐2021.
Competiția se află la poziția 82 în CAEJI Gorj 2018.

ETAPELE CONCURSULUI:
‐Etapa pe școală:
‐Nr estimat de echipaje participante în toate unitățile de învățământ din Gorj‐150 echipaje/450
elevi
‐Perioada: 1 septembrie‐31 decembrie 2018/2019/2020
‐Răspund: Membrii Comisiei de Organizare la nivel județean
Pentru această etapă subiectele și baremele sunt alcătuite de Comisia de Organizare
iar de implementare răspund fiecare școală prin director(Președinte Comisie Locală) și profesor de
istorie(Evaluator)

Media de calificare la etapa județeană: 80 puncte

IMPORTANT: Etapa pe școală este obligatorie. Rezultatele etapei pe școală se transmit, sub semnătura
directorului, la adresa de e‐mail scoalagorjeana@yahoo.com sau pe adresa Școala Gimnazială ”Antonie
Mogoș”, Com. Bălești, Jud. Gorj, Sat. Ceauru, Nr 170. Din situația transmisă va trebui să rezulte numele
și prenumele elevilor calificați, clasa, unitatea de învățământ, profesorul coordonator și punctajul.
Termen: 1 noiembrie 2018

‐Etapa județeană:
‐Nr. estimat de echipaje participante la etapa județeană: 35/105 elevi
Termen:
‐Sâmbătă, 24 noiembrie 2018‐Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”
Răspund:
‐Membrii Comisiei de Organizare la nivel județean
‐Se vor acorda 10 de premii și mențiuni.

Probele de concurs:
1. Prezentarea unui referat cu privire la momentele importante care au contribuit la Marea Unire(10
pagini, repere bibliografice, anexe)
2. Susținea referatului inclusiv cu suport power‐point
3. Test grilă ce cuprinde 20 de întrebări.

Descrierea activităților:
‐Invitații adresate unităților de învățământ gimnaziale din județ(75) în vederea selectării participanților
la concurs(clasele a VII‐a și a VIII‐a)
Termen 01‐10 octombrie 2018
‐Conceperea și publicarea materialelor publicitare în publicații partenere și în toată mass‐media
Termen 10‐20 octombrie 2018

‐Încheierea parteneriatului cu Asociația ȘCOALA GORJEANĂ

Termen 01 iulie 2018

Etapele concursului:
I. Etapa pe școală(20 octombrie 2018)
‐Nr estimat de echipaje participante în toate unitățile de învățământ din Gorj‐150 echipaje/450
elevi
‐Perioada: octombrie 2018/2019/2020
‐Răspund: Membrii Comisiei de Organizare la nivel județean
Pentru această etapă subiectele și baremele sunt alcătuite de Comisia de Organizare
iar de implementare răspund fiecare școală prin director(Președinte Comisie Locală) și profesor de
istorie(Evaluator)
Media de calificare la etapa județeană: 80 puncte
‐Pentru un impact mai bun în rândul publicului țintă, fiecare școală își desemnează echipajul
câștigător pentru etapa județeană.

IMPORTANT: Etapa pe școală este obligatorie. Rezultatele etapei pe școală se transmit, sub semnătura
directorului, la adresa de e‐mail scoalagorjeana@yahoo.com sau pe adresa Școala Gimnazială ”Antonie
Mogoș”, Com. Bălești, Jud. Gorj, Sat. Ceauru, Nr 170. Din situația transmisă va trebui să rezulte numele
și prenumele elevilor calificați, clasa, unitatea de învățământ, profesorul coordonator și punctajul.
Termen: 1 noiembrie 2018

II. Etapa județeană(24 noiembrie 2018)
‐Nr. estimat de echipaje participante la etapa județeană: 35/105 elevi
Termen:
‐Sâmbătă, 24 noiembrie 2018‐Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”
Răspund:
‐Membrii Comisiei de Organizare la nivel județean
‐Se vor acorda 3 premii, 3 premii speciale și 4 mențiuni/an(30 elevi premiați/an)
III. Organizare excursie la Alba Iulia pentru echipajele câștigătoare și profesorii coordonatori(1
decembrie 2018)

La acest concurs nu sunt prevăzute contestații.

Notă:
1. Cadrele didactice, de specialitatea istorie, sunt rugate să popularizeze concursul în

vederea participării unui număr cât mai mare de elevi de la clasele menționate.
2. La nivelul unităților de învățământ pot fi organizate concursuri de istorie cu tematică
asemănătoare.
3. Pentru diseminarea activităților desfășurate cadrele didactice sunt rugate să să
consemneze pe suport foto participarea la etapa pe școală.
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