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CĂTRE TOATE UNITĂłILE ŞCOLARE
În atenŃia profesorului de istorie

Prin prezenta adresă vă aducem la cunoştinŃă datele şi locul de desfăşurare a Concursurilor
şcolare de istorie în anul şcolar 2010-2011.
CONCURSUL ŞCOLAR DE ISTORIE
•

Etapa pe şcoală – dec. 2010;

•

Etapa locală – 12 februarie 2011;

-

GalaŃi – Colegiul naŃional „Al. I. Cuza”;

-

Tecuci – Liceul Teoretic „Spiru haret” Tecuci;

-

Toate comunele care desfăşoară etapa locală vor anunŃa până pe data de 01.02.2011

inspectorul şcolar de specialitate; subiectul şi baremul de evaluare pot fi preluate astfel: în ziua
concursului prin mail (managerul unităŃii şcolare/informaticianul şcolii va asigura listare şi
multiplicarea subiectelor); confidenŃialitatea subiectului şi a baremului de evaluare este asigurată de
către profesorul de istorie.
Notă: Pentru etapa locală, şcolile din GalaŃi şi Tecuci vor trimite listele cu numele elevilor
participanŃi şi al profesorului de la clasă prin fax la unitatea şcolară organizatoare până cel târziu
28.01.2010. Listele sosite ulterior nu vor fi luate în considerare.
În maxim 5 zile de la data desfăşurării etapei locale vor fi transmise rezultatele în format
tipărit şi electronic (Excel), cu diacritice, la inspectorul şcolar de specialitate, după următorul tabel:
NR.
CRT.

•

NUME ŞI PRENUME

UNITATEA
ŞCOLARĂ

CLASA

PUNCTAJ

NUMELE
PROFESORULUI

Etapa judeŃeană – 19 martie 2011, Colegiul naŃional „Al. I. Cuza” GalaŃi

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,
010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN GALAłI
STR. PORTULUI NR.55 B  0236 – 460170  0236 – 319396
E-mail: info@isj.gl.edu.ro; Adresă site: www.isj.gl.edu.ro

_____________________________________________________________________
Notă: Pentru etapa judeŃeană, liceele din GalaŃi, Tecuci, Târgu Bujor, Bereşti, Pechea şi
Tudor Vladimirescu vor trimite listele cu numele elevilor participanŃi şi al profesorul de la clasă prin fax
şi în format electronic (se utilizează modelul tabelului de mai sus) la unitatea şcolară organizatoare
până cel târziu 01.03.2011. Listele sosite ulterior nu vor fi luate în considerare.
La toate etapele Concursului şcolar de istorie accesul elevilor în săli este permis în intervalul
orar 9.00-9.30, iar concursul începe la ora 10. Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate şi
instrumente de scris (pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră, creion, radieră, riglă, compas,
raportor etc.).

Limitele conŃinuturilor
 Clasa a VIII-a: EL – Întemeierea statelor medievale łara Românească, Moldova, Dobrogea;
EJ –ConstituŃia din 1866; EN – Războiul pentru întregirea naŃională;
 Clasa a IX-a: EJ – CivilizaŃia medievală, problema de atins: ierarhia feudală; EN – State
medievale în spaŃiul românesc;
 Clasa a X-a: EJ - Statele

naŃionale şi multinaŃionale în a doua jumătate a secolului

XIX, cu toate problemele de atins; EN- Marile conflicte ale secolului XX probleme de atins:
Primul Război Mondial - un nou

tip de război, tratatele de pace şi relaŃiile internaŃionale

interbelice.
 Clasa a XI-a: EJ – Statele în perioada contemporană, probleme de atins: Forme de
organizare statală; Idei şi regimuri politice; România de la statul totalitar la statul de drept; EN –
Cooperare şi conflict:

probleme de atins: InstituŃii, mecanisme şi politici de rezolvare a

conflictelor în lumea contemporană, România in conflictele regionale în secolul XX.;
 Clasa a XII-a: EJ – Europa Statul român modern: de la proiect politic la realizarea
României Mari. (secolele XVIII-XX); EN – România şi concertul european; de la „criza
orientală” la marile alianŃe ale secolului XX.
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CONCURSUL ŞCOLAR INTERDISCIPLINAR "ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE
VIRTUALĂ"
Concursul 2011
 Etapa naŃională – 2-5 februarie 2011, Bucure ti.
Programa de concurs este aceeaşi şi este postată pe site-ul ISJ GalaŃi.
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR CULTURĂ SI CIVILIZAłIE ÎN ROMÂNIA
EdiŃia 2010-2011
- etapa judeŃeană: ianuarie - aprilie 2011, datele concrete ale desfăşurării
latitudinea

rămân la

inspectoratului şcolar judeŃean.

- etapa naŃională: 30mai- 3iunie 2011, Gala i.
Programa de concurs este aceeaşi şi este postată pe site-ul ISJ GalaŃi

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE ŞI REFERATE ALE ELEVILOR DIN CLASELE
LICEALE
Concursul 2011
 Etapa pe judeŃ – mai 2011 – Colegiul naŃional „Al. I. Cuza” GalaŃi.
Fişa cu indicatorii de evaluare a lucrărilor scrise va fi postată pe site-ul ISJ GalaŃi.

CONCURSUL ŞCOLAR INTERDISCIPLINAR „DEMOCRAłIE ŞI TOLERANłĂ”
Etapele şi datele concursului
- etapa pe şcoală -luna decembrie, 2010

(stabilirea dat elor se face de către

inspectoratul şcolar şi unităŃile şcolare);
- etapa locală (comună, oraş, sector) -luna ianuarie, 2011 (stabilirea datei se face de
către inspectoratul şcolar);
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- etapa judeŃeană/municipiului Bucureşti -luna mai, 2011 (stabilirea datei se face de
către inspectoratul şcolar);
- etapa naŃională -25-28 iulie, 2011, Buzău , jud. Buzău
Programa de concurs este aceeaşi şi este postată pe site-ul ISJ GalaŃi.

Inspector şcolar general,
Prof. DoruleŃ-Nelu ResmeriŃă
Inspector şcolar de specialitate,
Prof. GhiŃă Nazare
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