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CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA SI JUDET

Ministerul Educa\iei Na\ionale a lansat concursul cu tema
Marii Uniri"cu prilejul Zilei Nationale de 1 Decembrie 2018.
Concursul se

desfa~oara

,,Recuno~tinta

fiiuritorilor

pe seqiuni:

Crea\ie literara (versuri, proza, eseuri), arte vizuale ~i musicale, crea\ii media, pentru toate nivelurile
de 1nva\amiint preuniversitar: pre~colar, primar, gimnazial ~i liceal.
Concursul presupune elaborarea unei lucrari originale, representative pentru viziunea autorului.
Ata~am

prezentei regulamentul concursului national

Perioada de

desfii~urare

,,Recuno~tinta

fauritorilor Marii Uniri"

:

Etapa I, pe judet: decembrie 2018 -10 februarie 2019;
Eta pa I, evaluarea nationala: 20 februarie - 30 martie 2019;
Festivitatea de premiere: 19 aprilie 2019.

Termenul de transmitere a lucrarilor de ciitre unita(ile de 1nva(amiint ciitre inspectoratele
este 30 ianuarie 2019.

Inspector ~colar,

~colare
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CONCURS NATIONAL ,,RECUNO~TINTA FAURITORILOR MARii UNIRI"
-- -------- ------

REGULAMENT -

Art. 1.• Context
,,Patriotismul nu este numai iubirea pamantului 1n care te-ai nascut ci, mai ales,
iubirea trecutului, fara de care nu exista iubire de tara." Mihai Eminescu
Concursul national

,,Recuno~tin~a

modalitate de

recunoa~tere,

no~tri,

reu~it 1ntregirea

care au

fauritorilor Marii Uniri" se organizeaza ca o

de catre copiii
neamului

~i

~i

tinerii din Romania, a efortului 1nainta~ilor

a pamantului romanesc.

Obiectivele concursului sunt:
sa stimuleze creativitatea

pre~colarilor ~i

sa dezvolte 0 atitudine patriotica la

elevilor;

pre~colarii ~i

elevii romani;

sa sensibilizeze comunitatea cu privire la importanta istoriei nationale ~i a Marii
Uniri.
Concursul se va derula potrivit prevederilor prezentului regulament.
,.-

Art. 2. Conditii de participare
2.1. La acest concurs pot participa
Romania. Concursul
• nivelul I:

,,Recuno~tinta

pre~colarii ~i

elevii din unitatile de 1nvatamant din

fauritorilor Marii Uniri" va fi organizat astfel:

pre~colari;

• nivelul II: clasele I - IV;
• nivelul Ill: clasele V - VIII;
• nivelul IV: clasele IX - XII.
2.2. Sectiunile de concurs sunt:
'

• Creatie literara
• Arte vizuale
• Creatie muzicala
• Creatie media
1

/8

MLN>STERUL EDUCATLH NAlLONALL

Art. 3. Perioada de desfa~urare:
3.1. Etapa I, pe judet: decembrie 2018- 10 februarie 2019;
3.2. Etapa II, evaluarea nationala: 20 februarie - 30 martie 2019;
3.3. Fest!vitatea de premiere: 19 aprilie 2019.
Art. 4. Derularea concursului:
4.1. Termenul de transmitere a lucrarilor de catre unitatile de lnvatamant catre
inspectoratele

~co Lare

este 30 ianuarie 2019.

4.2. La nivel de inspectorat

~colar

se va organiza, prin decizia inspectorului

~colar

general, o comisie judeteana, coordonata de un inspector general adjunct, care va avea
In componenta, In functie de diversitatea creatiilor, subcomisii pentru fiecare sectiune a
concursului.
4.3. Comisia judeteana va evalua pe baza criteriilor generate de evaluare, In
functie de specificul creatiilor lansate In concurs (literatura, muzica, arte vizuale,
produse media).
Criteriile generate sunt:
a. originalitate (25 pct.);
b. claritatea mesajului transmis (10 pct.);
c. 1ncadrarea 1n specificul concursului (10 pct.);
d. respectarea conventiilor de realizare a produsului respectiv (10 pct.);
e. aspectul estetic

~i

stilistic (25 pct.);

f. unitatea compozitiei (10 pct.);
g. din oficiu (10 pct.)
Criteriile vor fi

afi~ate

pe site-urile inspectoratelor

~colare,

pana la data de 14

decembrie 2018.
4.4. Evaluarea lucrarilor va fi realizata de catre subcomisii de specialitate. Aceste
subcomisii vor fi alcatuite din inspectori de specialitate/profesori

metodi~ti/profesori

cu

rezultate deosebite, care nu au elevi In competitie. ln urma evaluarii realizate de catre
subcomisiile de evaluare, fiecare subcomisie va selecta lucrarea situata pe primul Loe 1n
ierarhia fiecarei sectiuni de concurs (creatie literara, arte vizuale, creatie muzicala,
2
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creatie media), pentru fiecare nivel de studiu
nivelul municipiului

Bucure~ti

(pre~colar,

vor fi selectate cate

~ase

primar, gimnazial, Licea!). La

lucrari pentru ·fiecare sectiune de

concurs ~i fiecare nivel de studiu (cate unul/nivel/sectiune pentru fiecare sector).
4.5.

Comisia judeteana/a municipiului

rezultatelor competitiei

~i

Bucure~ti

va realiza centralizarea

va alcatui Lista concurentilor care au obtinut locul I la fiecare

nivel de studiu, 1n cadrul fiecarei sectiuni, cn'Tipietand urmatorul tabel:
Nr. Sectianea Nivelul
de
crt.
studiu

Numele ~i
prenumele
laureatului

Fiecare inspectorat

~colar

Titlul
Numele ~i
lucrarii prenumele
profesorului
1ndrumator

va transmite prin

Nationale acest tabel 1nregistrat, semnat

~i

Denumirea unitatii de
1nvatamant/localitate

po~ta/ curier

stampilat, precum

la Ministerul Educatiei

~i

lucrarile

ca~tigatoare,

dupa cum urmeaza:
- 1n format fizic, lucrarile din sectiunea creatie literara

~i

cele din sectiunea arte

vizuale, unde este posibil;
DVD/stick de memorie care sa contina: fotografii ale produselor din sectiunea arte
vizuale (minimum trei fotografii pentru fiecare lucrare, relevante pentru calitatea
acesteia), 1n cazul acelora care nu pot fi transmise 1n format fizic; 1nregistrari ale
produselor

ca~tigatoare

din sectiunea creatie muzicala; produsele

ca~tigatoare

din

sectiunea creatie media.
4.6. Lucrarile transmise la Ministerul Educatiei Nationale vor fi evaluate de catre o
comisie nationala de evaluare, numita printr-o nota aprobata de secretarul de stat pentru
1nvatamantul preuniversitar. ln urma evaluarii se va 1ntocmi clasamentul national. Listele
laureatilor vor fi postate pe site-ul oficial www.edu.ro.
Art. 5 Promovarea concursului
•

Prin anunturi pe pagina web a ISJ/ISMB, pe www.edu.ro ~i pe paginile de FB ale
acestor institutii (daca exista) sau ale unitatilor de 1nvatamant.
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Art. 6 Certificare
La etapa judeteana,
concursului
~colar

~i

ca~tigatorii

locurilor I, II

~i

Ill pentru fiecare sectiune a

pentru fiecare nivel de studiu var primi diplome semnate de inspectorul

general.
La etapa nationala, ca~tigatorii locurilor I, II ~i Ill pentru fiecare sectiune a

concursului

~i

pentru fiecare nivel de studiu var primi diplome de merit

~i

premii, In

conforrT)itate cu legislatia In vigoare. Festivitatea de premiere va fi organizata de MEN.

4

