ANEXA 1

REGULAMENT DE ORGANIZARE A
CONCURSULUI MUNICIPAL DE ISTORIE
”TIMPURI, LOCURI ȘI OAMENI” – Mai 2021
Secțiuni/Subsecțiuni:
1. GIMNAZIU – clasele V – VIII – A. Prezentare ESEU; B. Prezentare PPT/Aplicații online
2. LICEU – clasele IX – XII – A. Prezentare ESEU; B. Prezentare PPT/Aplicații online
Înscrierea participanților: înscrierea tuturor participanților se face până la data de 21 aprilie 2021
(inclusiv) prin completarea unui formular de înscriere – Anexa 2, care trebuie trimis pe adresele de email ale persoanelor de contact desemnate/sector*, alături de lucrarea științifică (eseu, prezentare
PPT/aplicație online).
Participare: se realizează doar în mod indirect, prin trimiterea lucrărilor care să respecte normele
științifice de redactare și regulile precizate în condițiile de participare.
Condiții de participare:
Lucrările pentru ambele secțiuni/subsecțiuni vor fi redactate conform următoarelor rigori
științifice și cerinţe tehnice:
Pornind de la lista alăturată**, alegeți fie un eveniment istoric, fie o personalitate si realizați
o prezentare sub forma unui eseu sau a unei prezentări powerpoint/aplicații online, având în
vedere următoarele aspecte:
Un motiv pentru care ai ales această temă;
Precizarea contextului internațional în care se desfășoară evenimentul ales sau se afirmă
personalitatea aleasă;
Prezentarea a cel puțin trei aspecte legate de evenimentul ales sau activitatea
personalității alese;
Prezentarea unei consecințe pe termen mediu sau lung a evenimentului ales sau a
activității personalității alese;
Evidențierea, în cazul în care există, a modului în care s-au reflectat în literatură, în
cinematografie sau teatru evenimentele la care se face referire.
**Lista de propuneri:
A. Istorie națională – evenimente
 Întemeierea coloniei grecești Histria;
 Armele dacilor;
 Burg-uri medievale: Sibiu, Brașov, Mediaș, Sighișoara, Bistrița etc.;
 Între Orient și Occident – idei și moravuri;
 Viața aristocraților români – secolul al XIX – lea;
 Povestea rromilor – robie și dezrobire;
 Mișcarea memorandistă;

 Teme și dezbateri politice în Parlamentul României la 1900;
 Contribuții românești la dezvoltarea științei și tehnicii;
 Masacrul de la Fântâna Albă.
A. Istorie națională – personalități
 Publius Ovidius Naso – exilat la Tomis;
 Ioniță Caloian;
 Petru Rareș;
 Gheorghe Șincai;
 Mihail Kogălniceanu;
 Ecaterina (Cocuța) Conachi;
 Spiru Haret;
 Regina Maria;
 Eva Heyman;
 Aristina Pop Săileanu.
B. Istorie universală – evenimente
 Legenda minotaurului;
 Vikingii și lumea lor;
 Ctitorirea Catedralei Hagia Sofia;
 Castelul medieval;
 Orașul Toledo – spațiu medieval multicultural;
 Fondarea orașului Sankt-Petersburg;
 Epoca Victoriana;
 Era Meiji;
 Scufundarea Lusitaniei;
 Olimpiada de la Munchen din anul 1936.
B. Istorie universală – personalități
 Spartacus;
 Teodora, împărăteasa Bizanțului;
 Richard Inimă de Leu;
 Henric Navigatorul;
 Benjamin Franklin;
 Heinrich Schliemann;
 Mustafa Kemal Atatürk;
 Walt Disney;
 Martin Luther King Jr.;
 Vasily Arkhipov.

Condiții de tehnoredactare:
- Lucrările vor avea o pagină de titlu care să conțină titlul lucrării, numele autorilor,
numele profesorului coordonator și școala de proveniență;
- Eseul va avea maximum 1500 de cuvinte pentru elevii de liceu și maximum 800 de
cuvinte pentru elevii de gimnaziu;
- Eseul va fi scris cu Font: Times New Roman, dimensiune: 12, aliniere: Justified, Margini:
Stânga, Dreapta – 2.5 cm. Sus, Jos – 2.5 cm., Alineatul: 1,5 cm;
- Prezentarea PPT/aplicația online folosită va avea maximum 20 de slide-uri pentru elevii
de liceu și maximum 12 pentru elevii de gimnaziu;
- Toate lucrările vor fi însoțite de bibliografie.
Lucrările vor avea, în mod obligatoriu, 2 autori și 1 profesor coordonator. Fiecare profesor
coordonator poate înscrie doar un echipaj/nivel de studiu.
Lucrările primite, care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate mai sus, vor fi publicate într-o revistă
online.
*Persoană de contact și preluarea lucrărilor.............profesorii metodiști desemnați/sector.

Sectorul 1 – ALEXANDRU CONSTANȚA - alexandruconstanta@gmail.com
Sectorul 2 – CONSTANTINESCU MIHAELA - constantinescu.istorie@gmail.com
Sectorul 3 – POP MIHAIELA - mihaielap@gmail.com
Sectorul 4 – BULMEZ ANA - bulmez_ana@yahoo.com,
Sectorul 5 – RADU LAURENTIU - radu146@yahoo.com
Sectorul 6 – ISPAS BEATRICE - istbeatrice@yahoo.com

