CONCURSUL INTERJUDETEAN
„SUVERANELE ROMÂNIEI-MODEL DE ABNEGATIE PENTRU
POPORUL ROMÂN”
EDITIA A-1II-A, JUBILIARĂ
13 MAI - 13 IUNIE 2016
din cadrul

PROIECTULUI EDUCAŢIONAL MULTIDISCIPLINAR
„SĂ NE CUNOAŞTEM ISTORIA”
Concursul se adresează elevilor şi cadrelor didactice care doresc să aprofundeze cunoaşterea
istoriei şi adevăratele valori culturale si spirituale ale poporului român.
Cadrele didactice coordonatoare pot fi de diferite specialităţi, încurajând elevii să analizeze
faptele si destinele suveranelor din perspectivă istorică, geografică, religioasă, culturală, socială, artistică
.
Inițiator:

Liceul Teoretic „Ion Gh.Rosca”
Telefon/Fax: 0249/418 240
E-mail:liceul_osica_de_sus@yahoo.com

Director, prof. Sorina Iacob

Biblioteca Județeană „Ion Minulescu”Slatina

Director, Florin Cîrstea

Muzeul Județean Olt

Director, Dr. Laurentiu Gutică

Inspectoratul Școlar Județean Olt

Insp.gen. Dr. Felicia Man

Asociația culturală Pro Memoria Osica de Sus

Președinte, Ioan Paul Popescu

Parteneri:

Parteneri media: Săptămânalul „Linia Întâi” si PrimaTV Slatina
Consultanți: MRC –Filiala Olt

ARGUMENT
Anul 2016 marchează 150 de ani de la Fondarea Casei Regale Române, din momentul când
Principele Carol a depus jurământul de credință față de țară (10 mai),135 de ani de la declararea
Regatului României sub conducerea Regelui Carol I , 100 de ani de la trecerea în neființă a Reginei
Elisabeta a României - Carmen Sylva (21 februarie ) și 120 de ani de la nașterea Reginei-Mamă Elena a
României (3 mai) și jubileul de 95 de ani al Majestății sale Regele Mihai I al României.
Suveranele României, Regina Elisabeta, Regina Maria, Regina –mamă Elena, M.S. Regina Ana,
Principesa Margareta, Custodele Coroanei, au fost, sunt femei excepționale, care prin educația,
noblețea de caracter și destinul lor au impresionat nu numai propriul popor cât și lumea întreagă.
Prin faptele lor, prin atitudinea lor, prin spiritul lor de sacrificiu pus în slujba poporului român,
Suveranele României se constituie în adevărate modele de viată. Frumoase, elegante, distinse, au avut
cea mai înaltă pozitie în ierarhia de stat a României. Investite cu această putere au folosit-o spre binele
semenilor lor, au făcut opere de caritate, au ridicat nivelul de conștiință al femeii române ”au sfințit
locul “, cum românește se spune.
Fiecare dintre ele a avut de înfruntat situații limită, Războiul de Independentă (1877)-Regina
Elisabeta, Primul Război Mondial-Regina Maria, al Doilea Război Mondial-Regina Elena și MS Regina
Ana, și fiecare s-au comportat exemplar în spatele frontului, organizând spitale de campanie,
îmbărbătând răniții, salvând de la pogrom evreii sau acționând pe front.
Din punct de vedere cultural au sporit prin activitatea lor literară interesul pentru țara lor de
adopție, pe care au iubit-o ca și cum ar fi fost cea natală și au încurajat viața literară , muzicală , artistică
precum la marile curți apusene se întâmplă.
Și-au venerat familia și poporul, au fost mame îndatoritoare, și au trecut peste vicisitudinile existenței cu
liniște si grație suverană.
Viețile lor, despre al cărui sacrificiu în măreție manualele de istorie vorbesc prea puțin si uneori
tendențios, trebuiesc cunoscute, iar această filă de istorie trebuie recuperată spre fala și îndreptarea
tinerei generații spre fapte bune și responsabile.
De aceea expozitia cu desene, creatiile literare sau prezentările ppt. vor contribui la sensibilizarea
participanților și vor contribui la a ne cunoaște, recunoaște și prețui istoria națională.
Grupul țintă:
Proiectul se adresează elevilor din unităţile de învăţământ primar (clasele I- IV), gimnazial (clasele VVIII) şi liceal (clasele IX-XII)

Calendarul concursului:
Perioada de ÎNSCRIERE si EXPEDIERE a lucrărilor: 13 mai – 7 iunie 2016
JURIZAREA lucrărilor: 8-10 iunie
VERNISAJUL lucrărilor de artă plastică: 13 iunie
Expedierea diplomelor:14-17 iunie
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REGULAMENTUL CONCURSULUI
Tema concursului :
„SUVERANELE ROMÂNIEI, MODEL DE ABNEGATIE PENTRU POPORUL ROMÂN”

Secţiunile concursului:
a) Lucrările vor ilustra și se vor referi la aspecte legate de perioada de prosperitate a României
Monarhice, la activitatea socială și culturală a Casei Regale pentru modernizarea României, faptele și
atitudinile suveranelor, palatele și construcțiile arhitecturale de excepție care au fost ridicate în această
perioadă și vor fi structurate pe trei secţiuni si pe trei categorii de vârstă (I, II, III)
Secțiunea Literatură:
creaţii literare

Secțiunea Artă Plastică:
creaţii plastice

(I) primar: poezie, compunere
(II) gimnazial: poezie, compunere, eseu
(III) liceal : poezie, eseu, scenariu dramatic

(I) primar: ilustratie, desene
(II) gimnazial:ilustratie, compozitie, colaj
(III) liceal: ilustratie, compozitie, portret compozitional, afiș

Secțiunea Multimedia:
prezentări power-point, video-clip
(II) gimnazial
(III) liceal
SPECIFICATII:
1) creațiile literare vor

fi tehnoredactate în format A4, margini 2 cm, font Times New Roman,

text12, spațiere un rând, titlu 14 Bold cu majuscule, iar la două rânduri numele autorului și profesorului
coordonator
2) Creațiile plastice vor fi realizate în format A4 sau A3, tehnica la alegere,( creion, cărbune, acuarelă,
tempera, guașă, acrilic , tuș, colaj sau tehnică mixtă) și vor avea pe verso , colț dreapta jos:
numele şi prenumele elevului,
numele şi prenumele coordonatorului
clasa,
şcoala
localitatea.
3) materialele Power Point vor avea datele de identificare ale autorului (conform etichetei de mai sus)
pe ultimul slide. Prezentarea în Power Point trebuie să conţină minim 15 slide-uri.
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Condiţii de participare
La Concursul „Suveranele României, model de abnegație pentru poporul român” participă elevi
şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar și gimnazial, licee teoretice, licee de
specialitate, licee pedagogice și de arte plastice. Sunt invitate în mod expres să participe înstiuțiile de
învățământ care poartă în titulatură nume legate de Dinastia Regală.
Se acordă premiul I , II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă, în funcţie de
punctajul obţinut.
La toate secţiunile concursului se vor acorda diplome de participare elevior și cadrelor didactice.
Nu se vor acorda premii materiale. Nu se admit contestaţii. Lucrările nu se returnează.

Fiecare coordonator poate înscrie în concurs maximum 5 lucrări ale elevilor per secţiune, în baza fişei
de înscriere din ANEXA I.
Ultima zi de predare a lucrărilor sau de expediere este 7 iunie data poștei, pe adresa:
MUZEUL JUDEȚEAN OLT,
str. Ana Ipătescu Nr.1
Slatina
cu specificarea: Pentru concursul: „ Suveranele României” cu confirmare de primire.
Lucrările trimise după acestă dată nu vor fi luate în considerare.
Plicul va conţine lucrările elevilor, fişa de înscriere şi un plic format A4, timbrat şi autoadresat.
Nu se percepe taxă de participare.
Materialele în format electronic pot fi trimise și pe adresa sorina.iacob2011@yahoo.com .
Lucrările nu se returneaza, autorii cedând drepturile asupra utilizării lor, organizatorilor.
Participanţii îşi asumă responsabilitatea pentru originalitatea lucrărilor participante la concurs.

Criterii de jurizare:
Criteriile de jurizare ale lucrărilor înscrise în concurs vor fi:
- modul ingenios de tratare a temei, frumusețea şi originalitatea prezentării lucrării, contribuţia
individuală, complexitatea lucrării și a mesajului transmis;
Jurizarea va ţine cont de nivelul de studiu al elevilor: primar, gimnazial şi liceal.
Comisia de evaluare este formată din preşedinte şi patru membri alesi din cadrul scriitorilor,
istoricilor, artistilor plastici, personalităti de renume.
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ANEXA I

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL INTERJUDETEAN
„SUVERANELE ROMÂNIEI MODEL DE ABNEGATIE PENTRU
POPORUL ROMÂNĂ”
13 MAI- 13 IUNIE 2016
Instituţia de învăţământ ………………………….................................................................…
Localitatea: …………………..…………..

Codul: ……………

Strada: ……………................………… Nr.. ……
Judeţul / Sectorul: …………………..
Numele şi prenumele îndrumătorului: ………........................................................………........................
E-mail contact: …………………................................
Telefon de contact:…………………......................
Adresa de expediere a diplomelor ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Elevii participanţi:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Secţiunea

1.
2.
3.
4.
5.
Semnătura îndrumătorului,

Sunt de acord cu regulamentul concursului.
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