REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE ”CENTENARUL UNIRII
BUCOVINEI ȘI TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA”,
Ediția I

I.

PREZENTARE GENERALĂ

Organizatori: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”,
Asociația ”Școala Gorjeană”, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, Societatea de
Științe Istorice, filiala Gorj
- Participarea la acest concurs este opțională și sub formă de echipaj.
- Se adresează elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a din învățământul de stat și privat din Gorj;
- Pentru popularizarea concursului și pentru informații suplimentare privind organizarea și
desfășurarea acestui concurs toate materialele se vor găsi pe site-urile instituțiilor organizatoare.
- La acest concurs NU se percep taxe de participare din partea concurenţilor sau alte
contribuții financiare

II.ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
- Concursul se organizează pentru elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a în anul școlar 20182019,în mai multe etape: locală și județeană.
- Etapa județeană(finală) se organizează de către Comisia de organizare și evaluare judeţeană la
Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”
- Atât la etapa locală cât și la etapa judeţeană, subiectele de concurs sunt unice şi sunt elaborate
de Comisia Științifică a Concursului. Acestea vor fi transmise în 20 octombrie 2018 ora 8.00 pe
adresa de mail a fiecărei școli înscrise.
Concursul din etapa locală va începe în fiecare școală la ora 9.00. Echipajele, alcătuite din elevi
de clasele a VII-a și a VIII-a, vor avea de parcurs următoarele probe:
I. Prezentarea unui referat/proiect istoric cu temă dedicate contribuțiilor
românești la Marea Unire”(se acceptă prezentare power-point sau audio-video). Vor fi
evaluate(încadrarea în temă, conținut(limită 10 pagini format A4), repere bibliografice, anexe).
II. Susținerea unui test din bibliografia generală anunțată, elaborat de Comisia
Județeană

La etapa locală, care se desfășoară în fiecare școală gimnazială înscrisă, există o Comisie Locală
de Organizare prezidată de directorul școlii iar profesorul(profesorii) de istorie sunt responsabili
cu evaluarea. Termenul limită de înaintare a rezultatelor etapei locale la Comisia Județeană este
1 noiembrie 2018.
La etapa județeană se califică echipajul câștigător din fiecare școală participantă(PJ) dar doar în
cazul în care a fost realizat punctajul minim de 80 puncte. Probele din etapa județeană sunt:
I. Prezentarea unui referat/proiect istoric cu tema ”Contribuții românești la
realizarea României Mari”(se acceptă prezentare power-point sau audio-video). Vor fi
evaluate(încadrarea în temă, conținut(limită 10 pagini format A4), repere bibliografice, anexe).
II. Susținerea unui test din bibliografia generală anunțată elaborat de Comisia
Județeană. Testul va conține 20 de itemi cu variante multiple, alcătuit după bibliografia generală
înaintată fiecărei școli.
La etapa județeană se acordă premii în bani, diplome și cărți. Se vor acorda 6 premii și 4
mențiuni, alte premii speciale.
Reținem că atât la etapa locală cât și la cea județeană, accesul în sala de concurs pe perioada
desfășurării acestuia nu este permis decât personalului de specialitate istorie și
reprezentanților Comisiei de organizare și evaluare judeţeană.
- Baremele de evaluare sunt afișate pe site-ul concursului în ziua următoare desfășurării
competiției.
Comisia de organizare și evaluare judeţeană are următoarea componență:
- președinte: inspectorul școlar de specialitate/ metodist/personalitate recunoscută în domeniu.
- secretar: informatician sau un profesor având competențe de operare pe calculator;
- membri: profesori de specialitate din învățământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în
activitatea profesională;
Responsabilitățile Comisiei de organizare și evaluare judeţeană:
-Răspunde de elaborarea subiectelor atât pentru etapa locală cât și cea județeană;
-Asigură desfășurarea în bune condiții a fazei județene prin colaborare cu partenerii;

Comisia Centrală a Concursului
- președinte: prof. dr. Dumitru Hortopan, directorul Muzeului Județean ”Alexandru Ștefulescu”
- vicepreședinți: prof. dr. Gheorghe Nichifor
prof. dr. Marcela Mrejeru
prof. dr. Albinel Firescu
prof. dr. Dumitru Cauc
- secretar: prof. Andrei Popete-Pătrașcu-secretar SSIR
- membri: inspectori școlari de specialitate, profesori din învățământul preuniversitar cu rezultate
deosebite și experiență în organizarea competițiilor școlare alţii decât cei numiţi în Comisiile de
organizare și evaluare județene.
Responsabilitățile Comisiei Centrale a Concursului Județean de Istorie ”Centenarul unirii
Bucovinei și Transilvaniei cu România”
- Întocmește și obține aprobările ISJ pentru organizarea concursului;
- Include concursul în Calendarul anual al ISJ Gorj al concursurilor extrașcolare
- Informează ISJ Gorj cu privire la graficul de desfăşurare a concursului, la programa de concurs
şi bibliografia aferentă;
- Asigură documentația pentru realizarea site-ului concursului împreună cu partenerii;
- Asigură realizarea testelor cu subiecte unice pentru etapele locală și județeană și transmiterea
acestora on-line;
- Validează rezultatele concursului la nivel naţional.
Responsabilitățile partenerilor:
- Realizează platforma online (pagina web) a concursului;
- Acordă premii și asigură resursele materiale pentru susținerea și desfășurarea concursului;
- Pun la dispoziție resurse didactice suplimentare (on-line/tipărite) în vederea pregătirii pentru
concurs (articole, carte de teste, resurse online etc.).
Premierea:
- La etapa finală se acordă elevilor câştigători diplome pentru locul I, II, III și pentru mențiuni
şi premii din partea partenerilor.
- Numărul premiilor acordate este stabilit de Comisia Centrală a Concursului în colaborare cu
partenerii.
- Locul de desfăşurare a festivităţii de premiere va fi anunţat, la momentul oportun, pe site-ul

concursului. La festivitate participă elevii care au obţinut premii şi menţiuni. Plata transportului
elevilor premianţi şi a profesorilor însoţitori se suportă, de regulă, din bugetul personal.
III. DISPOZIŢII GENERALE
- La acest concurs,participă toți elevii doritori sub forma echipajelor de trei membrii.
- La etapa județeană a concursului nu se admit contestaţii
- Graficul de desfăşurare a concursului, programa de concurs şi bibliografia aferentă se afişează
anual, pe site-ul concursului.

Prof. dr. Dumitru Hortopan
Directorul Muzeului Județean ”Alexandru Ștefulescu”

