AVIZAT,
Inspectorul şcolar general prof. Ana Maria Lucreția Moldovan

Regulament de desfăşurare:
Tema concursului: „Oameni, Locuri, Fapte…”
Parteneri:
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
Casa Corpului Didactic Maramureș
Muzeul de Etnografie și Artă Populară Baia Mare
Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare
Parohia ”Soborul Sfinților 12 Apostoli” Baia Mare
Argument:
Proiectul intitulat “Hai să-ntindem Hora Mare!” este un program desfășurat pe o perioadă de 6
luni, activitatea de bază fiind Concursul ”Oameni, Locuri, Fapte…”.
Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni: creaţii literare, lucrări plastice şi lucrări în format
electronic, respectiv prezentări power-point/filme documentare. În realizarea acestor lucrări elevii
implicaţi în proiect, coordonaţi de cadre didactice, se vor documenta, se vor informa pe tema Marii Uniri
de la 1918, Oameni și locuri, Perioada Comunismului, Perioada post-decembristă, Aportul
Maramureșului și al maramureșenilor în realizarea visului național al Marii Uniri de la 1918. Pe lângă
cele trei secțiuni adresate elevilor, concursul se adresează și cadrelor didactice care doresc să participe la
sesiunea de comunicări științifice pe această temă.
Proiectul doreşte să-i pună pe elevi în situaţia de a cerceta și de a se informa cu privire la tema
dată, de a identifica ~Oameni, Locuri, Fapte...~ implicate în actul Unirii și totodată de a le aduce un
omagiu înaintașilor noștri.
Scop:
Educarea unui număr de 500 de copii/elevi şi adulţi în spiritul promovării unor comportamente
civice, de respect pentru înaintașii noștri.
Obiective:
1. Lărgirea orizontului cultural al elevilor prin recunoaşterea unui număr de cel puțin „10
persoane, locuri sau fapte‘‘ premergătoare Marii Uniri de către un număr de cel puțin 500 de
copii/elevi în perioada septembrie 2018 - decembrie 2018;
2. Realizarea unui număr de 500 de lucrări (creații literare, creații plastice, materiale power
point/filmulețe documentare) după criteriile stabilite, în perioada noiembrie – decembrie 2018;
3. Realizarea celui de-al doilea număr al revistei ”Hai să-ntindem Hora Mare!”, revista va
conține lucrările elevilor participante la Concurs și lucrările cadrelor didactice participante la
sesiunea de lucrări științifice, până la data de 31.01.2019;
Grup ţintă:
- aproximativ 500 de preşcolari şi elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal;
- 100 de cadre didactice;
Secţiuni:
1. Creaţie literară: poezie, compuneri/eseu (clasele III- IV, V-VIII, IX-XII)
2. Creaţie plastică: picturi, desene, colaje
3. Power point/filme documentare
4. Sesiunea de referate și comunicări științifice (cadre didactice)
Regulament de desfăşurare:
Creaţiile literare vor respecta următoarele cerinţe de redactare:
- criteriile de elaborare ale unei compuneri/poezii/eseu, în care să prezinte personalități prezente

la Marea Unire;
- redactarea pe o pagină A4, în format Word, cu caractere de 12, Times New Roman, format
portrait, alinierea-justified, distanțare rânduri -1.5, obligatoriu cu semne diacritice.
La sfârşitul compunerii/poeziei/eseului, se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa,
şcoala, localitatea, judeţul, numele cadrului didactic coordonator.
Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe hârtie A4, iar pe verso, în
partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul,
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail.
Power-point/filme documentare - materialele in format electronic vor avea maxim 8 slide-uri,
iar filmele durata maximă de 2 min.
- La sfârşitul materialului se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala,
localitatea, judeţul, numele cadrului didactic coordonator.
Sesiunea de referate și comunicări științifice (pentru cadre didactice)
- redactarea pe o pagină A4, în format Word, cu caractere de 12, Times New Roman, format
portrait, alinierea-justified, distanțare rânduri -1.5, obligatoriu cu semne diacritice, maxim 2 pagini.
Lucrarea trebuie să aibă la final specificată bibliografia folosită, iar autorul își asumă conținutul
materialului.
La sfârșitul lucrării se va specifica numele şi prenumele profesorului, şcoala, localitatea și
judeţul.
Toate creaţiile elevilor însoţite de fişa de înscriere, Acordul de parteneriat completat şi
ştampilat se vor expedia pe adresa de e-mail ionitamatesan@yahoo.com în perioada 1-30 noiembrie
2018 precum și la adresa menţionată mai jos în vederea realizării expoziției finale.
Şcoala Gimnazială “Ion Luca Caragiale”
Pentru Concursul „Hai să-ntindem Hora Mare!”
Str. Traian, nr. 26 A
Loc. Baia Mare, jud. Maramureş
Cod 430262
Pentru informaţii legate de desfăşurarea concursului, vă rog să scrieţi pe adresa de email: ionitamatesan@yahoo.com,
Vor fi descalificate lucrările:
• care nu sunt însoţite de fişa de înscriere;
• care nu respectă tema propusă;
• lucrările copiate;
• în care se observă intervenţia adulţilor.
Evaluarea creaţiilor elevilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de
specialitate, în perioada 1-15 decembrie 2018.
Se vor acorda:
• premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare grupă/clasă şi diplome de participare pentru toţi
elevii şi cadrele didactice îndrumătoare.
Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie. Diplomele se vor trimite în perioada 15-23
decembrie 2018, pe adresele de e-mail indicate de îndrumători.
Promovarea si mediatizarea concursului:
- expoziţii în cadrul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” Baia Mare
- articole în presa locală
- www.scoalacaragiale.eu
- www.didactic.ro
NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE!
Vă aşteptăm cu drag şi vă dorim mult succes!

