
 

 

Concurs județean  

” MERIDIANELE ISTORIEI. 

ORIZONT APROPIAT ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ”,  

înscris în CAEJ cu numărul de înregistrare 11577/03.11.2022, Categoria 

INIȚIATIVĂ, ANTEPRENORIAT ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ, ȘTIINȚE ȘI 

TEHNOLOGII, EDIȚIA II  

 

SECȚIUNEA ISTORIE 

 

 

 
Concursul judetean „MERIDIANELE ISTORIEI. ORIZONT APROPIAT ȘI EDUCAȚIE 

ECOLOGICĂ” secțiunea istorie, se va derula în perioada 1 martie- 9 mai 2023 la nivel județean şi va 

implica minim 30 de elevi din învăţământul gimnazial și 30 din învățământul liceal și 18 cadre didactice de 

la școlile din judet. 

 Printre 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. 

Elevii vor trimite materialele aferente  secțiunii alese incluse în prezentul regulament. Juriul va 

evalua conform criteriilor fiecare lucrare 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 și 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 

”MERIDIANELE ISTORIEI. 

ORIZONT APROPIAT ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ” 

 

         Prezentare generală 

Proiectul - concurs ” MERIDIANELE ISTORIEI. ORIZONT APROPIAT ȘI EDUCAȚIE 

ECOLOGICĂ” 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. 

 

Participanți și condiții de participare: 

✓ La concurs sunt invitaţi să participe elevii claselor V-XII. 

✓ Participanţii trebuie să aibă acces la Internet. 

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 desfășoară pe nivele de învățământ: gimnaziu, respectiv liceu, cu participare online. Participarea la 

concurs este sub forma individuală. 

Un profesor poate participa, în calitate de coordonator, cu maxim 2 elevi la gimnaziu și/ sau 2 elevi 

la liceu. 

Pentru clasele V-VIII există următoarele secțiuni: 

 

SECTIUNEA I: 

• Prezentarea unui obiectiv istoric sau turistic din comunitate folosind mijloacele 

multimedia. ( în cazul filmelor, acestea nu vor depăși 5 minute, iar în cazul 

prezentărilor PPT, sunt acceptate maxim 10 slide-uri). 

SECTIUNEA II: 

• Realizarea unui poster cu tema: ISTORIA PRIN OCHI DE COPIL + descrierea 

posterului (va fi trimisă împreună cu poster și va avea minim 150 de cuvinte și maxim 

300 de cuvinte). 

 

Pentru clasele IX-XII sunt următoarele secțiuni: 

 

SECTIUNEA I: 

• Relatarea unor evenimente istorice din comunitate folosind investigatia (istoria orală) 

– (în cazul filmelor, acestea nu vor depăși 10 minute, iar în cazul relatărilor, sunt 

acceptate minim 3 pagini – maxim 4 pagini). 

              SECTIUNEA II: 

• Prezentarea unei personalitati cu relevanță istorică pentru comunitate, folosind 

mijloacele multimedia ( în cazul filmelor, acestea nu vor depăși 10 minute, iar în cazul 

prezentărilor PPT, sunt acceptate maxim 20 slide-uri). 

 

Evaluare: 

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

ştiinţifică a informaţiei, 20 puncte pentru coerenţa structurii informaţiei, 10 puncte pentru 

calitatea limbajului de specialitate utilizat, 10 puncte pentru structura logică a prezentării, 

interpretarea fenomenelor, 5 puncte respectarea limitei de spaţiu ) şi 30 puncte pentru 

originalitatea prezentării şi creativitate.   Total punctaj proba : 100 puncte 



• Pentru sectiunea Realizarea unui poster cu tema ISTORIA PRIN OCHI DE COPIL: in 

evaluarea lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele criterii: creativitate -30 puncte,  

relevanta istorica-  40 puncte,  originalitate- 30 puncte.  

 

Etapele concursului 

 

• 1 martie – 31 martie 2023   

➢ trimiterea protocolului de colaborare completat, semnat și ștampilat 

➢ înscrierea participanților: fișa de înscriere, declarația pe propria răspundere 

Toate documentele vor fi trimise pe mail, specificând la Subiect- 

”Concurs județean Istorie - Gimnaziu” sau ”Concurs județean istorie- LICEU” 

 GIMNAZIU:  roxanahoroba@yahoo.com 

 LICEU:  abodi_melania@yahoo.com 

 

• 1 aprilie- 17 aprilie 2023  

➢ trimiterea lucrărilor, accesând link-ul: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz_VtuxYv3n7bf38BmuLC0I1zY6f1aAn4j

BuH3yg13ELYfVw/viewform?usp=sf_link 

 

• 18 aprilie- 5 mai 2023  

➢ evaluarea  materialelor și realizarea clasamentului  

 

• 9 mai 2023  

➢ afișarea rezultatelor pe site-ul isjbn, secțiunea Istorie, https://www.isjbn.ro/ro/curriculum-

si-inspectie-scolara/istorie-socio-umane.  

 

 

Comisia de evaluare:  

- Președinte 

- Secretar 

- Doi profesori evaluatori 

 

 

Ca o apreciere a eforturilor elevilor, dar și pentru recunoașterea publică a succesului lor se 

vor acorda: 

Premiul I  

Premiul II  

Premiul III 

Menţiuni: 30% din numărul de participanți 

 

 Lucrările vor putea fi folosite în scop didactic și de promovare. 

 

            NU se vor juriza lucrări care au fost prezentate la ediția anterioară. 

 

 

Adresăm mulţumiri anticipate colegilor care vor răspunde invitaţiei  de a 

participa la acest proiect-concurs! 
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Fişă de înscriere- Elevi 

”MERIDIANELE ISTORIEI. 

ORIZONT APROPIAT ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ” 

 

 

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  

Secţiunea  Obs. 

1.    

2.  

 

  

 

 

Fişa de înscriere se va trimite pe adresele  de e-mail:  

roxanahoroba@yahoo.com   - pentru secțiunea gimnaziu 

abodi_melania@yahoo.com  - pentru secțiunea liceu 

Termen limită: 31.03.2023. 

 

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

                                    Prof. Melania Abodi –  tel. 0744346259 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean   Școala ________________________________ 

Loc. Beclean, Str. Obor, nr. 83, BN     Loc.______________str.____________, nr___ 

Email: cnprbeclean@yahoo.com    Email: 

     Telefon: 0263 343 190                                                                  Telefon: _______________________________ 

Nr. _________________________    Nr. __________________________________ 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI-CONCURS  

„MERIDIANELE ISTORIEI. ORIZONT APROPIAT ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ”  

Încheiat astăzi, .................. 2023  între: 

 

PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

1. Colegiul Național ”Petru Rareș”, cu sediul în localitatea Beclean, str. Obor, nr. 83, în calitate 

de coordonator, reprezentată prin prof. Pop Cristian în calitate de director și prof. 

............................................................................., coordonatori secțiune  

2. _____________________________________________________, cu sediul în localitatea 

_________________, str.___________________ nr.___, în calitate de colaborator (partener), 

reprezentată prin prof.______________________________, în calitate de director și 

prof________________________________________________, în calitate de parteneri/ coordonator/i 

elevi. 

 

 OBIECTUL 

       Prezentul acord are în vedere  derularea concursului de istorie ”MERIDIANELE ISTORIEI. 

ORIZONT APROPIAT ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ” 

 

 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

                  Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean:  

• Distribuie proiectul de activitate şcolii partenere; 

• Comunică în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor. 

• Colectează lucrările realizate de către  partener şi organizează simpozionul, respectiv concursul de 

educaţie ecologică; 

• Asigură evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;  

• Trimite tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit; 

• Mediatizează rezultatele concursului  

• Respectă calendarul desfăşurării activităţilor; 

• Asigură popularizarea proiectului în rândul cadrelor didactice și al elevilor; 

• Predă lucrările selectate școlii organizatoare; 

 

                 Partenerul/ colaboratorul: 

• Mediatizează activitățile proiectului în unitatea școlară 

• Participă cu elevi și profesori la Concursului județean ”MERIDIANELE ISTORIEI.ORIZONT 

APROPIAT ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ” 

                Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat astăzi,______________, în două exemplare.  
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  Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean         Școala:____________________  

                           Director                          Director,              

                 prof. Pop Cristian            Prof.______________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORD SCRIS 

 

DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

(elev major) 

 

   

 Subsemnata/ ul.............................................................., cu vârsta de 18 ani, declar pe propria 

răspundere că sunt de acord să: particip la concurs și îmi exprim acordul asupra conținutului 

Regulamentului concursului. 

Sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal în cadrul 

Concursului județean ………………………………………. . 

De asemenea, sunt de acord ca datele personale. să fie afișate pe pagina de Facebook, site-ul și 

revista  școlii, site-ul ISJBN, reviste, ziare online. 

 

 

DATA:         SEMNĂTURA:  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

ACORD SCRIS 

 

DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

(părinte elev minor) 

 

Subsemnatul/a………………………………………. părinte al elevei/ elevului 

………….…………..……., elev/ă în clasa ......- a la  ............................................................sunt 

de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiicei/ fiului mele/meu în 

cadrul Concursului județean ………………………………………. . 

Sunt de acord ca datele personale ale fiicei/ fiului mele/ meu 

……………………………..………… clasa a-………-a, școala 

………………………………………………. să fie afișate pe pagina de Facebook, site-ul și 

revista  școlii, site-ul ISJBN, reviste, ziare online, diseminări ale proiectului. 

De asemenea,  declar pe proprie răspundere că sunt de acord ca al meu copil să participe 

la concurs și îmi exprim acordul asupra conținutului Regulamentului concursului.  

 

Data,                                                                                             Semnătura părintelui 

                           

 

 

 


