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SECTIUNEA ISTORIE 

 

 

 
Concursul judetean  „ PE URMELE LUI PETRU RAREȘ ” , sectiunea istorie, se va 

derula în dat de 18 mai 2019 la nivel județean şi va implica minim 30 de elevi din învăţământul 

gimnazial și 30 din invatamantul liceal si 18 cadre didactice de la școlile din judet. 

 Prin obiectivele şi activităţile propuse, elevii și cadrele didactice  participante vor fi 

beneficiarii direcţi ai proiectului, iar cadrele didactice şi comunitatea locală vor fi beneficiari 

indirecţi. Activităţile propuse de proiect sunt diverse şi vizează gestionarea eficientă a propriei 

învăţări   prin realizarea de proiecte, prezentări, eseuri individuale sau de grup etc., realizarea 

unor conexiuni între cunoştintele dobândite şi aplicarea acestora în dezvoltarea personală, 

prezentarea originală a unor evenimente istorice, utilizând informaţii provenite din diferite 

surse. 

Cea mai importantă activitate a proiectului este etapa desfășurată cu participare directă, 

unde vor concura echipajele calificate. Elevii vor susține probele la sectiunile incluse in 

prezentul regulament. Juriul va evalua conform criteriilor fiecare echipaj și se va realiza 

clasamentul final. Se vor acorda diplome și premii atât elevilor cât și cadrelor didactice. 

Estimăm că proiectul va avea un impact major asupra  elevilor care îndrăgesc istoria și 

doresc să o studieze aducând evenimentele mai aproape de societatea în care trăim, mai ales că 

la nivelul învățământului gimnazial, clasele V-VII nu se organizează olimpiadă de istorie . 

           Disciplina Istorie contribuie la formarea progresivă a competenţelor-cheie europene 

pentru educaţia pe  parcursul întregii vieţi. În acest context, competenţele care trebuie formate 

prin procesul de predare-învăţare-evaluare a istoriei, promovează valori şi atitudini 

democratice, comportamentecivice, responsabile. Considerând că aceste valori, atitudini şi 

comportamente se formează încă din clasele gimnaziale şi în condiţii de concurenţă, am 

considerat necesară organizarea unui concurs de istorie, o micro-olimpiadă la care să participe 

elevi ai claselor de gimnaziu si liceu de la  şcolile din județ.  Cultivarea respectului pentru 

valorile poporului nostru revine  astăzi școlii și implicit cadrelor didactice, tuturor celor care nu 

au uitat că istoria este o disciplină aparte. 

 Scopul proiectului este de a conștientiza importanța istoriei ca disciplină de studiu și de 

a-i motiva pe  elevi să privească evenimentele petrecute în ansamblul lor, să realizeze conexiuni 

şi să îşi exprime cu hotărâre propriile opinii. Proiectul este conceput ca o prelungire a activităţii 

didactice, reprezentând o succesiune de activităţi extracurriculare cu efecte benefice asupra 

procesului instructiv-educativ şi formativ, elevii derulând o serie de activităţi de cercetare, 

documentare şi inovare, de cunoaştere interdisciplinară, transdisciplinară şi multiculturală;  

  Iniţierea elevilor în diverse activităţi de cercetare şi inovare care  să le stimuleze 

gândirea, iniţiativa şi creativitate, să le desăvârşească personalitatea; 

Elevii vor dobândi sentimente de apartenenţă la o societate culturală complexă aflată în 

plină asccensiune.  

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL PROIECTULUI- CONCURS 



 ”PE URMELE LUI PETRU RARES” 
 

        Prezentare generală 

Proiectul - concurs ”PE URMELE LUI PETRU RARES” este destinat elevilor  și 

cadrelor didactice care îndrăgesc istoria și doresc să o studieze aducând evenimentele mai 

aproape de societatea în care trăim, mai ales că la nivelul învățământului gimnazial, clasele V-

VII nu se derulează olimpiada de istorie . 

Participarea la acest concurs este opţională.  

Produsele realizate şi subiectele formulate vor urmări formarea competenţelor specifice 

istoriei şi vor fi realizate în funcţie de interesele elevilor. Nu este recomandată bibliografie 

suplimentară. Concursul se desfasoara pe nivele de invatamant: gimnaziu respectiv liceu, cu 

participare directa. Participarea la concurs este sub forma de echipaje alcatuite din 3 membri, 

astfel: clasele V-VI, clasele VII-VIII, clasele IX-X si clasele XI-XII. 

Probele sunt pe sectiuni, echipajele putand fi inscrise la una sau doua sectiuni. 

Pentru clasele V-VIII sunt urmatoarele sectiuni: 

 

SECTIUNEA I: 

 Prezentarea unui obiectiv istoric sau turistic din comunitate folosind 

mijloacele multimedia. ( in cazul filmelor, acestea nu vor depasi 5 minute, 

iar in cazul prezentarilor PPT, sunt acceptate maxim 10 slide-uri). 

SECTIUNEA II: 

 Realizarea unui poster cu tema: Tripla semnificatie a zilei de 9 MAI. 

 

Pentru clasele IX-XII sunt urmatoarele sectiuni: 

 

SECTIUNEA I: 

 Relatarea unor evenimente istorice din comunitate folosind investigatia 

(istoria orala). 

              SECTIUNEA II: 

 Prezentarea unei personalitati cu relevanta istorica pentru comunitate, 

folosind mijloacele multimedia ( in cazul filmelor, acestea nu vor depasi 10 

minute, iar in cazul prezentarilor PPT, sunt acceptate maxim 20 slide-uri). 

 

Evaluarea echipajelor: 

 Se vor acorda 70 puncte pentru conţinutul prezentării     (25 puncte pentru 

corectitudinea ştiinţifică a informaţiei, 25 puncte pentru coerenţa structurii 

informaţiei, 10 puncte pentru calitatea limbajului de specialitate utilizat, 10 

puncte pentru structura logică a prezentării, interpretarea fenomenelor) şi 30 

puncte pentru originalitatea prezentării şi creativitate.   Total punctaj proba : 

100 puncte 

 Pentru sectiunea Realizarea unui poster cu tema: Tripla semnificatie a zilei de 

9 Mai in evaluarea lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele criterii: 

creativitate -30 puncte,  relevanta istorica-  40 puncte,  originalitate- 30 puncte. 

Posterul va fi realizat pe loc, durata de realizare fiind de 1 ora. 

 

Adresăm mulţumiri anticipate colegilor care vor răspunde invitaţiei  de 

a participa la acest proiect-concurs! 
 

 



Fişă de înscriere- Elevi 

”PE URMELE LUI PETRU RAREȘ” 

 

 

1. Date despre profesorul coordonator:  

 

Numele şi prenume:  

Telefon:  

Adresă e-mail:  

Unitatea de învăţământ:  

 

2. Date despre elevii participanţi: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului  

Echipaj/ 

Clasele 

Secţiunea  Obs. 

1.     

2.  

 

   

3.  

 

   

 

 

Fişa de înscriere se va trimite pe adresa de e-mail filip_florean@yahoo.com sau într-un 

plic autoadresat  ce va conţine Fişa de înscriere   la adresa : 

 

 Termen limită: 10.05.2019. 

Persoana de contact: Prof. Filip Florean – tel. 0740228440 

                                    Prof. Abodi Melania – tel. 0744346259 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național PETRU RAREȘ                             Unitatea şcolară: 

 Beclean                                                                           _____________________________ 

mailto:filip_florean@yahoo.com


Judeţul B-N                                                             _____________________________                                   

Str. Obor, Nr. 83                                                                             Str. __________________________ 

Tel.  0263 343 190                                                                          Tel. __________________________ 

Nr. .................. din ..........................                                                Nr. .................. din..........................

  

                                

                                                 ACORD DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI-CONCURS ” PE URMELE LUI PETRU 

RARES” 
 

Încheiat astăzi, .................. 2019  între: 

 

  Art. 1. Colegiul Național PETRU RAREȘ Beclean, reprezentată de prof. Nicula Cristian în calitate 

de director  si ........................................................................................................................................... 

reprezentat de .................................................................... în calitate de director si 

……………………………………………………………………..în calitate de partener(i) ai 

concursului. 

Art. 2 Prezentul acord are în vedere  derularea concursului de istorie ” PE URMELE LUI PETRU 

RAREȘ ”, ediția 2019. 

Art. 3 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  anului şcolar 2018 

– 2019. 

Art. 4. Obligaţiile părţilor:  

   Colegiul Național PETRU RAREȘ Beclean     se obligă :  

 Să distribuie proiectul de activitate şcolii partenere; 

 Să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor. 

 Să colecteze lucrările realizate de către  partener şi să organizeze simpozionul, respectic 

concursul de educaţie ecologică; 

 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;  

 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit; 

 Să mediatizeze rezultatele concursului  

 Să respecte calendarul desfăşurării activităţilor; 

 Să asigure popularizarea proiectului în rândul cadrelor didactice și al elevilor; 

 Să predea lucrările selectate școlii organizatoare; 

Art. 5. Încetarea acordului (clauze): Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului 

pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit. În caz de nerespectare a obligaţiilor cuprinse 

la art. 4, prezentul acord încetează. 

Art.6. Dispoziţii finale 

Prezentul contract se încheie în 2  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.       

                        

 

Colegiul Național PETRU RAREȘ Beclean                            ȘCOALA ----------------------------------                                                                              
                                                                     

Director,                                                                                                                        Director,  

Prof. Nicula Cristian 


