
                   

            Vă invităm să participați la Concursul Județean ”Suflet de român”, în perioada 2 aprilie- 

15 mai 2018.Concursul face parte din proiectul regional și interjudețean ”Istorie locală în cuvinte 

și imagini!”, la domeniul cultural-artistic, teatru, literatură, istorie,  fiind înscris în CAER/I , la 

poziția 835, editia a III-a, 2018. 

Concursul se organizează pe trei secțiuni, având următoarele condiții de participare: 

SECȚIUNEA I – Creație literară se adresează elevilor de la gimnaziu și liceu. 

- Lucrările elaborate ( eseuri, poezii, compuneri) trebuie să aibă temă istorică (Marea Unire, 

personalități istorice ale țării sau personalități ale istoriei locale, implicate în primul război 

mondial); 

- Se vor redacta electronic, în document Word, în format A4, scris la un rând, cu margini de 

20 mm, Times New Roman 12, cu diacritice; să nu depășească 2 pagini. 

- Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14 , centrat; 

- Numele elevului autor, numele profesorului îndrumător, instituția, localitate, județ vor 

scrise la două rânduri mai jos, centrat, Times New Roman, 12. 

- Fiecare profesor îndrumător poate participa cu maxim 3  lucrări 

- Profesorii îndrumători  își asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării și 

respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

            Lucrările se salvează în Word cu denumirea sectiunea1_numeleelevului și se vor transmite 

pe adresa de email:  visgabriela@gmail.com  sau mariantotan@yahoo.com în intervalul 2-aprilie 

15 mai  2018. 

- Pentru lămuriri va stăm la dispoziție pe adresa de email mai sus indicată. 

 

SECȚIUNEA II  Teatru/Interpretare (scenetă, monolog, poezie) se adresează elevilor din 

învățământul primar, gimnazial si liceal 

      - Fiecare trupă de teatru va avea un nume; 

      - Un participant sau trupă poate prezenta cel mult două momente; 

      - Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 6 momente; 

      - Se vor pune în scenă piese întregi sau fragmente, prelucrări, schițe , dramatizări, creații proprii 

sau adaptări la alegere pe teme istorice: Mica si Marea unire, personalitati istorice ale tarii, vitejia 

ostasilor romani in lupte, etc. ; 

      - Piesa sau sceneta  nu poate să dureze mai mult de 20 minute, iar pentru monolog sau recitare 

durata de timp este de cel mult 10 minute; 

      - Înregistrările se trimit  pe CD/DVD DVD,care se aduc personal , sau se trimit prin Poșta 

Română, împreună cu fișa de înscriere, acordul de parteneriat și un plic timbrat și autoadresat ,  la 

adresa Liceul Simion Stolnicu Comarnic, Localitatea Comarnic, str.Republicii, nr. 30, Jud. 

Prahova, cod 105700, cu mențiunea ”pentru Concursul ”Suflet de Român”, doamnei Anghelache 

Mihaela”, în intervalul 2-aprilie 15 mai  2018. 

       -Toate înregistrările vor fi cuprinse în colecția DVD a concursului, și fiecare cadru didactic   

îndrumător de la această secțiune va primi un  DVD prin poștă. 

        -Pentru informații suplimentare, vă rugăm să folosiți adresa de email: doamna_b@yahoo.com  

sau numărul  de  telefon 0740215045  
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SECȚIUNEA III – Istorie-Referate, lucrări științifice, eseuri . Se adresează elevilor de liceu. 

- Temele sunt generale:”Memoria trecutului.File de istorie locală 1916-1918”; 

”Personalități, evenimente și eroism, din timpul primului război mondial”, ”De la primul 

război mondial la Marea Unire.” 

- Se vor redacta electronic, în document Word, în format A4, scris la un rând, cu margini de 

20 mm, Times New Roman 12, cu diacritice; să nu depășească 2 pagini. 

- Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14, centrat; 

- Numele elevului și al cadrului didactic coordonator,  instituția, localitate, județ vor fi scrise 

la două rânduri mai jos, centrat, Times New Roman, 12. 

- Lucrările vor fi individuale. 

- Autorii  își asumă responsabilitatea   privind originalitatea lucrării și respectarea drepturilor  

de proprietate intelectuală; 

- Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării, în ordinea următoare: nume și prenumele 

autorului, titlul lucrării, editură, anul, volum. 

- Aparatul critic se poate plasa la subsolul paginii sau la sfârșitul lucrării. 

Lucrările se salvează în Word cu denumirea sectiunea3_numeleelevului și vor fi transmise la 

adresa de email: cristinailincuta@yahoo.com în intervalul 2-aprilie 15 mai  2018. 

 

 Evaluarea/ Jurizarea 

- Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiile I,II, III și  mențiuni. 

- Juriul va fi format din profesori de specialitate, cuprinși în echipa de proiect. 

- Jurizarea se va desfășura în intervalul 7-18 mai 2018 

- Pentru Secțiunea I – creație literară, criteriile de evaluare sunt: 

1. adecvarea la tematică 

2. originalitatea abordării temei 

3. utilizarea elementelor artistice 

4. stil și vocabular adecvate conținutului,claritatea limbajului,varietatea lexicului 

5. creativitate emoțională 

6. corectitudinea gramaticală a textului. 

- Pentru Secțiunea 2 – teatru/ interpretare, criteriile de evaluare sunt următoarele: 

1. adecvarea la tematică 

2. creativitate si originalitate 

3. costume,  decor, linie melodică 

4. dinamismul personajelor 

- Pentru Secțiunea 3- istorie, criteriile de evaluare sunt următoarele: 

1. rigoarea științifică a conținutului 

2. modul de redactare ( originalitate în alegerea temei, structura logică a conținuturilor, 

interpretarea fenomenelor și evenimentelor istorice, aparat critic și bibliografie minimală) 

3. încadrarea în tematică 

La toate sectiunile se vor acorda diplome pentru cadrele didactice coordonatoare. 
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- Rezultatele concursului vor fi afișate pe blogul proiectului 

http://sufletderoman.wordpress.com, după 18 mai 2018 

- Transmiterea diplomelor se va realiza în intervalul 11-29 iulie 2018 

- La toate secțiunile se vor acorda diplome pentru elevi (Premiul I,II, III, mentiune), iar 

pentru cadrele didactice coordonatoare, adeverințe. 

- Nu se percepe taxă de participare. 
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