CONCURS NAȚIONAL „RECUNOȘTINȚĂ FĂURITORILOR MARII UNIRI”
-

REGULAMENT -

Art. 1. Context
„Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales,
iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de țară.“ Mihai Eminescu
Concursul național „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri” se organizează ca o
modalitate de recunoaștere, de către copiii și tinerii din România, a efortului înaintașilor
noștri, care au reușit întregirea neamului și a pământului românesc.
Obiectivele concursului sunt:
-

să stimuleze creativitatea preșcolarilor și elevilor;

-

să dezvolte o atitudine patriotică la preșcolarii și elevii români;

-

să sensibilizeze comunitatea cu privire la importanța istoriei naționale și a Marii
Uniri.
Concursul se va derula potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. Condiţii de participare
2.1. La acest concurs pot participa preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din
România. Concursul ,,Recunoștință făuritorilor Marii Uniri” va fi organizat astfel:
 nivelul I: preșcolari;
 nivelul II: clasele I - IV;
 nivelul III: clasele V - VIII;
 nivelul IV: clasele IX - XII.
2.2. Secțiunile de concurs sunt:
 Creație literară
 Arte vizuale
 Creație muzicală
 Creație media
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Art. 3. Perioada de desfăşurare:
3.1. Etapa I, pe județ: decembrie 2018 – 10 februarie 2019;
3.2. Etapa II, evaluarea națională: 20 februarie – 30 martie 2019;
3.3. Festivitatea de premiere: 19 aprilie 2019.
Art. 4. Derularea concursului:
4.1. Termenul de transmitere a lucrărilor de către unitățile de învățământ către
inspectoratele școlare este 30 ianuarie 2019.
4.2. La nivel de inspectorat școlar se va organiza, prin decizia inspectorului școlar
general, o comisie județeană, coordonată de un inspector general adjunct, care va avea
în componență, în funcție de diversitatea creațiilor, subcomisii pentru fiecare secțiune a
concursului.
4.3. Comisia județeană va evalua pe baza criteriilor generale de evaluare, în
funcție de specificul creațiilor lansate în concurs (literatură, muzică, arte vizuale,
produse media).
Criteriile generale sunt:
a. originalitate (25 pct.);
b. claritatea mesajului transmis (10 pct.);
c. încadrarea în specificul concursului (10 pct.);
d. respectarea convențiilor de realizare a produsului respectiv (10 pct.);
e. aspectul estetic şi stilistic (25 pct.);
f. unitatea compoziției (10 pct.);
g. din oficiu (10 pct.)
Criteriile vor fi afișate pe site-urile inspectoratelor școlare, până la data de 14
decembrie 2018.
4.4. Evaluarea lucrărilor va fi realizată de către subcomisii de specialitate. Aceste
subcomisii vor fi alcătuite din inspectori de specialitate/profesori metodiști/profesori cu
rezultate deosebite, care nu au elevi în competiție. În urma evaluării realizate de către
subcomisiile de evaluare, fiecare subcomisie va selecta lucrarea situată pe primul loc în
ierarhia fiecărei secțiuni de concurs (creație literară, arte vizuale, creație muzicală,
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creație media), pentru fiecare nivel de studiu (preșcolar, primar, gimnazial, liceal). La
nivelul municipiului București vor fi selectate câte șase lucrări pentru fiecare secțiune de
concurs și fiecare nivel de studiu (câte unul/nivel/secțiune pentru fiecare sector).
4.5.

Comisia

județeană/a

municipiului

București

va

realiza

centralizarea

rezultatelor competiției și va alcătui lista concurenților care au obținut locul I la fiecare
nivel de studiu, în cadrul fiecărei secțiuni, completând următorul tabel:
Nr.

Secțiunea Nivelul

crt.

Numele și

Titlul

Numele și

de

prenumele

lucrării prenumele

studiu

laureatului

Denumirea unității de
învățământ/localitate

profesorului
îndrumător

Fiecare inspectorat școlar va transmite prin poștă/curier la Ministerul Educației
Naționale acest tabel înregistrat, semnat și stampilat, precum și lucrările câștigătoare,
după cum urmează:
-

în format fizic, lucrările din secțiunea creație literară și cele din secțiunea arte
vizuale, unde este posibil;

-

DVD/stick de memorie care să conțină: fotografii ale produselor din secțiunea arte
vizuale (minimum trei fotografii pentru fiecare lucrare, relevante pentru calitatea
acesteia), în cazul acelora care nu pot fi transmise în format fizic; înregistrări ale
produselor câștigătoare din secțiunea creație muzicală; produsele câștigătoare din
secțiunea creație media.
4.6. Lucrările transmise la Ministerul Educației Naționale vor fi evaluate de către o

comisie națională de evaluare, numită printr-o notă aprobată de secretarul de stat pentru
învățământul preuniversitar. În urma evaluării se va întocmi clasamentul național. Listele
laureaților vor fi postate pe site-ul oficial www.edu.ro.
Art. 5 Promovarea concursului


Prin anunţuri pe pagina web a ISJ/ISMB, pe www.edu.ro și pe paginile de FB ale
acestor instituții (dacă există) sau ale unităților de învățământ.
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Art. 6 Certificare
La etapa județeană, câștigătorii locurilor I, II și III pentru fiecare secțiune a
concursului și pentru fiecare nivel de studiu vor primi diplome semnate de inspectorul
școlar general.
La etapa națională, câștigătorii locurilor I, II și III pentru fiecare secțiune a
concursului și pentru fiecare nivel de studiu vor primi diplome de merit și premii, în
conformitate cu legislația în vigoare. Festivitatea de premiere va fi organizată de MEN.
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