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CONCURSUL NAłIONAL
„ROMÂNIA EUROPEANĂ - OAMENI, LOCURI, FAPTE - ÎNTRE
TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR”
EdiŃia a II-a
REGULAMENT

A. Descrierea proiectului
În perioada 1-11 iunie 2012 se desfăşoară Concursul NaŃional «România europeană OAMENI, LOCURI, FAPTE - între trecut prezent şi viitor» - în cadrul Palatului Copiilor şi
Elevilor GalaŃi, acŃiune cuprinsă în Calendarul Proiectelor Educative Şcolare şi Extraşcolare pentru
anul 2012, pe locul 10 la secŃiunea proiecte de educaŃie civică.
Concursul NaŃional este organizat de Palatul Copiilor şi Elevilor şi de Colegiul NaŃional
«Mihail Kogalniceanu» din GalaŃi.
Materialele participanŃilor la concurs vor fi publicate prin intermediul paltformei :

http://www.quinix.info/rol/
Pentru a posta un material şi a participa la concurs, un utilizator trebuie să fie autentificat
(prin înregistrare) pe platforma quinix.info/rol. Datele precizate la înregistrare trebuie sa fie valide
(nume, prenume, şcoală, judeŃ, e-mail).
În fişa de înscriere de la sfârşitul prezentului document, participanŃii vor preciza numele de
utilizator de pe platformă.
B. Durata concursului
1. Perioada de desfăşurare: 1-11 iunie 2012
2. Câştigătorii concursului vor fi anunŃaŃi prin intermediul site-ului la data de 15 iunie 2011,
dar şi oficial prin transmiterea diplomelor şi premiilor prin poştă.
3. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.
C. CondiŃiile de participare
1. Concursul regional se adresează elevilor de gimnaziu şi de liceu de pe întreg teritoriul
României.
2. Concursul se desfăşoară atât pe internet, pe site-ul quinix.info/rol (secŃiunea concursuri),
cât şi efectiv prin transmiterea fişei de participare (de la sfârşitul documentului) la adresele:
camelia.nenu@yahoo.com, vneagu@yahoo.com.

Cele mai bune materiale vor fi publicate în revista Şcoala GălăŃeană, revistă cu tradiŃie în oraşul
nostru.
3. Elevii pot participa la concurs dacă:
• sunt elevi români sau străini rezidenŃi în România
• accesează în intervalul de concurs 2012 site-ul quinix.info/rol
• sunt de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului în cazul în
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sunt desemnaŃi câştigători ai concursului
AtenŃie!
Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaŃia în care o persoana
furnizează date sau informaŃii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor
personale.
4. ProtecŃia datelor personale
• Organizatorul va utiliza datele personale furnizate (e-mail) de către participanŃi la
înscrierea în concurs exlusiv în scopul anunŃării şi identificării caştigătorului.

D. Premii
• Câştigătorul Marelui Premiu va primi: o tabletă electronică sau un laptop.
•
•

Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III, premii speciale Li menŃiuni pentru
fiecare nivel de vârstă, precum şi diplome de participare pentru profesorii coordonatori.
Lucrările vor fi jurizate de profesori de specialitate şi artişti plastici.

E. Profesori Coordonatori:
• Camelia Nenu
• Violeta Neagu

F. SecŃiunile concursului
I. Istorie – concurs de eseuri
II. Proiecte de voluntariat prezentate în format electronic
III. Pictură şi grafică – „Viitorul, emoŃii şi încredere în activitatea preferată”
• Lucrări
• Prezentări electronice

G. Responsabili pe secŃiuni:
o ISTORIE şi PROIECTE DE VOLUNTARIAT:
 Camelia Nenu
 Violeta Neagu
 Georgeta Soldan
o Lucrări de PICTURĂ ŞI GRAFICĂ:
 Mihaela Brumar
 Isidor Catatana

I. SECTIUNEA ISTORIE

„PersonalităŃi din România care au schimbat lumea”
Concurs naŃional de eseuri
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1. Criterii de selectie
• sunt încurajate originalitatea abordării şi a prezentării, contactul nemijlocit cu diverse
categorii de izvoare istorice, susŃinerea lucrării prin anexe ca: link-uri, resurse
bibliografice, respectarea adevărului istoric şi/sau ştiinŃific;
• totodată este indicat ca lucrarea propriu-zisă să aibă între 500 şi 1000 de cuvinte.
• postările trebuie să fie redactate în limba română
• lucrarea poate conŃine o imagine relevantă care să susŃină conŃinutul
2. Competente necesare
• formularea în scris a unor opinii referitoare la o temă de interes naŃional;
• compararea relevanŃei surselor istorice în abordarea unui subiect;
• elaborarea unei argumentări scrise;
• compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă istorică;
• selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susŃine/combate un punct de vedere;
3. Evaluarea
• Evaluarea se va desfăşura în două etape, în perioada 11 iunie – 15 iunie.
• Juriile vor fi formate din specialişti cu experienŃă ştiinŃifică şi didactică
Criterii de evaluare:
 RelevanŃa conŃinutului
 Corectitudinea ştiinŃifică
 Originalitatea prezentării
 Elaborarea argumentării
 Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susŃine/combate un punct
de vedere
 Corectitudinea formulării
4. Desfăşurarea concursului
ParticipanŃii vor posta un articol (un eseu care să aibă între 500 şi 1000 de cuvinte) pe platforma
quinix.info/rol şi care se încadrează în tema concursului, „PersonalităŃi din România care au
schimbat lumea”. Articolul va fi însoŃit de o imagine relevantă în format jpg şi de link-uri
(trimiteri) către sursele web utilizate. Eseul va fi transmis (în format doc) şi la adresele:
camelia.nenu@yahoo.com, vneagu@yahoo.com intervalul 1 -10 iunie 2012.
Vor intra în concurs numai eseurile publicate şi pe platforma quinix.info/rol până la data de 10
iunie 2012.
5. Detalii privind participarea:
• Pentru a posta un material, un utilizator trebuie să fie autentificat (prin înregistrare).
Datele precizate la înregistrare trebuie sa fie valide (nume, prenume, şcoală, judeŃ, email).
• InformaŃiile privind intrarea în posesia diplomei vor fi comunicate prin e-mail.
• Un material se adaugă pe site din secŃiunea Concursuri „PersonalităŃi din România
care au schimbat lumea” – EdiŃia a II -a, alegând opŃiunea Adaugă material nou despre
PersonalităŃi din România care au schimbat lumea –Concurs

II. SECTIUNEA PROIECTE DE VOLUNTARIAT

“Împreună pentru o viaŃă mai bună“
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•
•

•

•

1. Descrierea concursului:
Proiectul va fi descris prin intermediul unei prezentări Power Point cu maxim 20 de slide-uri
care se va transmite la adresele: camelia.nenu@yahoo.com şi vneagu@yahoo.com.
ConŃinutul va prezentării va cuprinde:
 Tema proiectului
 Echipa de proiect (elevi şi profesorul coordonator)
 Scopul proiectului
 ActivităŃi desfăşurate însoŃite de imagini
 Concluzii
Proiectul va fi înscris şi pe platforma quinix.info/rol de unul dintre elevii din echipa de proiect.
Articolul despre proiect va cuprinde o scurtă descriere a proiectului şi o imagine in format .jpg.
ToŃi elevii care fac parte din echipa de proiect se vor înregistra pe platformă.
Un articol se adaugă pe site din secŃiunea Concursuri: “Împreună pentru o viaŃă mai
bună“. Concurs naŃional de proiecte de voluntariat, alegând opŃiunea Adauga articol nou
despre: “Împreună pentru o viaŃă mai bună“. Concurs naŃional de proiecte de voluntariat
2. Criterii de evaluare:
 RelevanŃa proiectului;
 Adresabilitate;
 Scopul proiectului;
 Originalitate;
 ActivităŃi desfăşurate
 Finalitate;
 Schimbarea atitudinii.
III. SECTIUNEA PICTURĂ ŞI GRAFICĂ

„Viitorul, emoŃii şi încredere în activitatea preferată!”
1. Descrierea concursului:
Un hobby îŃi poate defini personalitatea, îŃi poate asigura echilibrul între muncă şi distracŃie.
Un hobby este plăcerea, pasiune ta, ceva ce te caracterizeaza numai pe tine. Te poate ajuta să-Ńi
dezvolŃi creativitatea şi îndemânarea, te modeleză armonios, îŃi crează o bunăstare psihică, îŃi
creşte stima de sine. Vei cunoaşte cu siguranŃă copii, oameni cu aceleaşi preocupări. Un hobby te
ajută să îŃi faci prieteni şi cunoştinŃe noi.
Povesteşte- ne despre hobby ul tău, folosind creionul, culoarea sau calculatorul.
Tema concursului poate fi dezvoltată sub mai multe perspective, la latitudinea fiecărui elev.
Se pot face referiri la muzica, film, dans, coregrafie, teatru, sport, etc.
Se admite inclusiv maniera de exprimare nonfigurativa (abstracta).
Concursul urmăreşte să întărească şi să susŃină educaŃia copiilor. ParticipanŃii vor avea
posibilitatea să demonstreze originalitate şi creativitate în a reda în forme şi culori, într-o manieră
artistică sau digitală modul în care percep un hobby, o activitate proprie extraşcolară pasionantă.

2. SecŃiunile concursului:
I.
II.
III.

CreaŃie plastică, pictură –tehnica la alegere
CreaŃie plastică, grafică –tehnica la alegere
Prezentare în format digital (Power Point) de maximum 20 slide-uri

3. Grupuri Ńintă:
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Concursul se adresează elevilor din şcoli generale, licee, palate şi cluburile copiilor din Ńară
pasionaŃi de pictură si grafică.
4. CondiŃii de participare:
• pot participa elevi din şcolile generale, liceele, palatele şi cluburile copiilor din Ńară având
vârste cuprinse între 7 şi 19 ani;
• lucrările participante vor fi selecŃionate de profesori de specialitate din fiecare unitate de
învăŃământ;
• fiecare elev poate participa cu maxim 1 lucrare la pictură, o prezentare power point de maxim
20 slide-uri şi/sau 1 lucrare grafică;
• o unitate de învăŃământ poate participa cu cel mult 3 lucrări la aceeaşi secŃiune
• vor fi eliminate din concurs toate materialele copiate de pe internet (picturi, fotografii, afişe,
referate, articole etc.)
• fiecare lucrare va avea menŃionate: autorul, instituŃia pe care o reprezintă, profesorul
coordonator Li clasa.
• jurizarea va avea loc în perioada 11-15 iunie 2012
• lucrǎrile sosite dupǎ data 10 iunie, nu vor fi incluse în concurs, motiv pentru care perioada de
transmitere a materialelor va fi 20 mai – 6 iunie 2012.
5. Înscrierea concuren ilor presupune:
5.1. Lucrările şi fişa de înscriere vor fi trimise prin posta conform graficului mentionat, pe
adresa: Palatul Copiilor si Elevilor, Galati, str. Mihai Bravu, nr. 28, Galati, judetul Galati,
cu mentiunea: pentru Concursul National ROMÂNIA EUROPEANA, OAMENI,
LOCURI, FAPTE, ÎNTRE TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR (înregistrarea concurenŃilor
va fi confirmată după primirea fişei de înscriere)
5.2. Elevii işi vor crea un cont de utilizator pe platforma http://www.quinix.info/rol/
5.3. Lucrările pentru secŃiunile de creaŃie plastică (grafică şi pictură) vor fi publicate şi prin
intermediul platformei quinix.info-rol în format jpg (o fotografie a lucrării) în cadrul
secŃiunii concurs: „Viitorul, emoŃii şi încredere în activitatea preferată!” Concurs naŃional
de pictură, grafică şi prezentări electronice alegând opŃiunea: adauga articol nou despre:
„Viitorul, emoŃii şi încredere în activitatea preferată!”. Concurs naŃional de pictură,
grafică şi prezentări electronice. ParticipanŃii vor completa titlul lucrării şi vor împărtăşi
celorlalŃi utilizatori în mod succint (doua – trei fraze) modul în care percep hobby-ul ales.
5.4. Fişierele Power Point pentru secŃiunea „Prezentare în format digital” se va transmite la
adresa: camelia.nenu@yahoo.com

6. Evaluarea
6.1. Evaluarea pentru secŃiunile de Grafică şi Pictură:
Va fi analizată compoziŃia pentru tema propusă, după modul în care sunt folosite elementele de
limbaj plastic: linie, punct, pată cromatică sau de valoare, raporturi cromatice, ritmuri
compoziŃionale, schemele compozitionale. Mesajul principal va trebui să fie pus în evidenŃă şi
exprimat prin elemente compoziŃionale vizuale bine armonizate.
Criterii de evaluare:
•

Respectarea tematicii concursului

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gradul de finalizarea a lucrării
Folosirea rimului plastic
Folosirea optimă a tehnicilor învăLate
(garfică, pictură, artă decorativă)
Expresivitatea plastică
Originalitatea Li creativitate
Mesajul transmisp
Aspectul general, acurateLea
Folosirea mijloacelor de expresivitate plastică

Lucrările elevilor Lcolilor vocaLionale vor fi jurizate separat.
6.2. Evaluarea pentru secŃiunea Prezentare în format digital (Power Point):
Va fi analizat conŃinutul pentru tema propusă, mesajul, maniera de exprimare, corectitudinea
exprimării. Prezentarea va conŃine referiri la o activitate preferată (un hobby). InformaŃiile pot fi de
natură tehnică (eventual însoŃite de imagini) precum şi informaŃii care să argumenteze cum o astfel
de activitate poate ajuta să-Ńi dezvolŃi creativitatea, te poate modela armonios, poate crea o
bunăstare psihică şi dezvolta personalitatea.
Criterii de evaluare:
•
•
•
•
•

Respectarea tematicii concursului
Corectitudinea exprimării
InformaŃii de natură „tehnică”
Argumente care să sustină hobby-ul prezentat
Aspectul prezentării

7. Grupe de vârstă:
- 7-10 ani;
- 11-14 ani;
- 15-18 ani.
Fiecare lucrare va avea menŃionate: titlul lucrării, numele, prenumele şi vârsta elevului, adresa
şcolii, profesorul îndrumător
Lucrarile vor fi însoŃite de fişa de înscriere pe secŃiuni şi grupe de vârstă.
8. Premii
Vor fi premiate compoziŃiile care îndeplinesc condiŃiile de mai sus: infăŃişează cel mai bine
tema propusă, sunt originale şi au impact asupra privitorilor.
Pentru informaŃii suplimentare puteŃi scrie la adresele:camelia.nenu@yahoo.com,
vneagu@yahoo.com
DIRECTOR,
PROF.CAMELIA NENU
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MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN GALAłI

PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR
STR. MIHAI BRAVU, NR. 28, GALATI
FAX 0236/ 415028
pcgalaŃi@gmail.com

CONCURS NAłIONAL
ISTORIE/PROIECTE DE VOLUNTARIAT/PICTURA-GRAFICA

ROMÂNIA EUROPEANA
OAMENI, LOCURI, FAPTE, ÎNTRE TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
EdiŃia a II - a
MAI – IUNIE 2012

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI
InstituŃia de învăŃământ:
.........................................................................................................................................................................
Adresa de corespondenŃă a şcolii:
........................................................................................................................................................................
DIRECTOR:
.......................................................................................................................................................................
Telefonul şcolii:
........................................................................................................................................................................
e-mail-ul şcolii:
…………………………….....…..................................................................................................................
Localitatea:
........................................................................................................................................................................
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nume utilizator platforma
quinix.info/rol

SECTIUNEA PROIECTE
DE VOLUNTARIAT

InstituŃia:
Director :

III. SECTIUNEA PICTURĂ, GRAFICA, POWER POINT
email
nume utilizator
nr.
numele elevului
platforma
crt.
quinix.info/rol

II. SECTIUNEA PROIECTE DE VOLUNTARIAT
nume utilizator platforma
nr.
numele elevului
quinix.info/rol
crt.

I. SECTIUNEA ISTORIE
nr.
numele elevului
crt.

SECTIUNEA ISTORIE

Particip la secŃiunea (bifaŃi căsuŃa corespunzătoare):

Tema lucrării

email

email
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clasa

clasa

Sectiunea
(grafica/picture[/ppt)

titlul proiectului

titlul lucrarii

SECTIUNEA PICTURA,
GRAFICA

Grupa de
vârstă

prof. coordonator

prof. coordonator

prof. coordonator

