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”Timpuri, locuri și oameni”

Concurs de Istorie – Municipiul București

Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Pentru fiecare sector va fi desemnat câte un profesor metodist (S1....profesor metodist X...etc.)
Elevii de gimnaziu și liceu din unitățile de învățământ ale Municipiului București (de stat sau privat)
Echipaje formate din 2 elevi/nivel de clasă și un profesor coordonator/unitate de învățământ
Lucrări scrise de tip eseu;
Prezentări PPT;
Prezentări digitale prin folosirea aplicațiilor online (exemple: STORYJUMPER, CALAMEO, BOOKCREATOR,
FLIPSNACK, BOOKEMON, GOOGLE PRESENTATION, SUTORI, WAKELET, THINGLINK, GENIALLY,
ISSUU, PIKTOCHART, CANVA, FOTOJET, INFOGR.AM, GLOGSTER etc.)
*Regulile de redactare a proiectelor sunt înscrise în ANEXA 1 care însoțește proiectul.
SECȚIUNEA: Gimnaziu (clasele V – VIII)/SUBSECȚIUNEA: Prezentare PPT/Aplicații online;
SECȚIUNEA: Gimnaziu (clasele V – VIII)/SUBSECȚIUNEA: Prezentare ESEU;
SECȚIUNEA: Liceu (clasele IX – XII )/SUBSECȚIUNEA: Prezentare PPT/Aplicații online;
SECȚIUNEA: Liceu (clasele IX – XII)/SUBSECȚIUNEA: Prezentare ESEU
FEBRUARIE – SEPTEMBRIE 2021
ARGUMENT
În condițiile actuale generate de pandemia de Covid-19, școala cu toate activitățile specifice ei trebuie să se
desfășoare în forme noi. Cum în acest an școlar olimpiadele și concursurile școlare care erau înscrise în calendarul
Ministerului Educației au fost suspendate, concursul ”Timpuri, locuri și oameni” vine în întâmpinarea copiilor și
adolescenților bucureșteni pasionați de istorie și cu spirit competitiv. Noutatea acestui concurs constă în faptul că nu
doar marile evenimente sau personalități ale istoriei universale sau naționale vor fi în atenția celor interesați, ci și
,,istoria de lângă noi” adică poveștile unor locuri pe care ei le cunosc din călătoriile lor, din filmele văzute, din cărțile
citite sau chiar din istoria propriei familii. Prin acest demers se încearcă implicarea elevilor în ceea ce am putea numi
o investigație în amănuntele și curiozitățile istoriei adică în acele detalii care dau farmec poveștilor adevărate și viață
orelor de istorie.
SCOPUL
Promovarea valorilor culturale naționale și universale.
OBIECTIVELE
1. Stimularea creativității și a curiozității elevilor;
2. Stimularea interesului pentru studiul istoriei;
3. Dezvoltarea competențelor de comunicare și a spiritului critic;
4. Formarea spiritului civic.

BENEFICIARI
Elevii și profesorii de istorie din unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul București
ECHIPA DE PROIECT
Prof. dr. Mihai Manea – inspector școlar, disciplina Istorie, ISMB;
Prof. Florentina Drugă – metodist sector 1, Colegiul Național ”Elena Cuza”;
Prof. Milviuța Ciaușu – metodist sector 3, Liceul Teoretic ”Benjamin Franklin”;
Prof. Mihaiela Pop – metodist sector 3, Școala Gimnazială Nr.195;
Prof. Mirela Alexandrescu – Tache – metodist sector 1, Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă”;
Prof. Iuliana Căplescu – metodist sector 3, Colegiul Național ”Matei Basarab”
RESURSELE
Resurse umane: echipa de proiect (organizare, jurizare), elevii, profesorii de istorie din unitățile de învățământ
preuniversitar din Municipiul București;
Resurse materiale: calculator, rețea de internet, cărți pentru premiere
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Redactarea și trimiterea proiectelor: 22 februarie – 21 aprilie 2021;
Jurizarea proiectelor: 22 aprilie – 18 mai 2021;
Anunțarea rezultatelor: 19 mai 2021;
Festivitatea de premiere a participanților: Iunie 2021;
Publicarea materialelor: Septembrie 2021
REZULTATELE
Afiș al proiectului;
Lucrările participanților;
Publicarea proiectelor într-o revistă online;
Diplome de premii și mențini;
Diplome de participare
EVALUAREA
Chestionar de satisfacție pentru grupul țintă;
Autoevaluarea realizată de echipa de proiect

