CONCURSURI ŞCOLARE 2012-2013
Disciplina - ISTORIE
OLIMPIADA NAłIONALĂ DE ISTORIE - 2013
•
•
•
•

Etapa pe şcoală – luna decembrie 2012-ianuarie 2013 (NU SE
VA DEPĂŞI 21 Ianuarie 2013)
Etapa locală – 16 februarie 2013, Şcoala gimnazială „C-tin
Brîncoveanu” GalaŃi
Etapa judeŃeană: 9 martie 2013, Şcoala
gimnazială „C-tin
Brîncoveanu” GalaŃi
Faza
naŃională:
Sibiu,
1-5
aprilie
2013
SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE ALE
ELEVILOR DE LICEU LA ISTORIE

•
•

Faza judeŃeană: 25 mai 2013, CN Costache Negri
Faza naŃională:Targovişte, 22 – 25 iulie 2013

MEMORIA HOLOCAUSTULUI
•
•

Faza judeŃeană: 11
mai 2013, Şc. Gimn. Constantin
Brîncoveanu
Faza naŃională: se organizează din 2 în 2 ani. În anul şcolar
2012-2013 nu se organizează fază naŃională
ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ

•

•

•
•

Faza judeŃeană: 6 februarie 2013, CN Costache Negri
Faza naŃională: 15-18 aprilie 2013, Cluj Napoca

CULTURĂ ŞI CIVILIZAłIE ROMÂNEASCĂ
Faza judeŃeană: 23 februarie 2013, CN Costache Negri
Faza naŃională: 3 - 6 iunie 2013, Piatra NeamŃ
DEMOCRAȚIE ȘI TOLERANȚĂ

•
•
•

Faza pe şcoală: februarie 2013
Faza judeŃeană: 18 mai 2013, Şc. Gimn. Miron Costin
Faza naŃională: 22-25 iulie 2013

Concursul NaŃional de Istorie "Întâmplări (ne)ştiute din oraşul
meu"
Concursul se adresează elevilor de gimnaziu şi se va desfăşura în
parteneriat cu Ministerul EducaŃiei Cercetării, Tineretului şi
Sportului,ISJ/ISMB, AsociaŃia InteligenT și Editura Nomina. Scopul
concursului este dezvoltarea interesului pentru istoria locală, pentru ceea
ce este reprezentativ în viața comunității din care fac parte.Desfășurare:
•

•
•

•
•

•

Se vor edita citeva cărți cu 160 de pagini din care 2-3 pagini din
istoria locală, în așa fel încât copiii să cunoască și fapte, întâmplări
și oameni despre care s-a scris mai puțin în manualele de istorie.
Toate aceste propuneri vor veni către o comisie centrală, comisia le
va centraliza și va hotărî ce material intră în volumele respective.
Subiectele vor fi din aceste cărti ( cărți care se pot folosi foarte bine
și pentru un opțional de istorie), iar proba de cultură generală va fi
proiectată
respectând
principiul
transdisciplinarității
și
particularitățile de vârstă ale elevilor.
Premiile vor fi atit pentru profesori cât și pentru elevi. Asociația
InteligenT va asigura fondul de premiere.
Diplomele vor fi emise atât pentru evaluatori, cât și pentru
organizatori. Vor fi publicate de Asociația InteligenT și vor fi
semnate de către MECTS și ISMB/ISJ-ul prin inspectorii de
specialitate.
Pentru propuneri redactie.nomina@gmail.com (pentru Florin Voinea,
Alexandru Purcăruș)

