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INVITAȚIE LA CONCURSUL NAŢIONAL
„ROMÂNIA EUROPEANĂ - OAMENI, LOCURI, FAPTE - ÎNTRE TRECUT, PREZENT ŞI
VIITOR”
Ediţia a V-a
-2015REGULAMENT
A. Descrierea proiectului
În perioada 10-30 octombrie 2015 se desfăşoară Concursul Naţional «România europeană OAMENI, LOCURI, FAPTE - între trecut prezent şi viitor» - proiect cuprins în Calendarul Atcivităților
Extracurriculare Naționale al Ministerului educației și Cercetării Științifice, la secţiunea proiecte de
educaţie civică.
Concursul Naţional este organizat de Palatul Copiilor Galați şi de Colegiul Naţional «Mihail
Kogalniceanu» din Galaţi.
Materialele participanţilor la concurs vor fi publicate prin intermediul paltformei :
http://www.quinix.info/rol/
Pentru a posta un material şi a participa la concurs, un utilizator trebuie să fie autentificat (prin
înregistrare) pe platforma quinix.info/rol. Datele precizate la înregistrare trebuie sa fie valide (nume,
prenume, şcoală, judeţ, e-mail).
În fişa de înscriere de la sfârşitul prezentului document, participanţii vor preciza numele de
utilizator de pe platformă.
B. Durata concursului
1. Perioada de desfăşurare: 10-30 octombrie 2015
2. Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi prin intermediul site-ului la data de 5 noiembrie 2014, dar
şi oficial prin transmiterea diplomelor şi premiilor prin poştă.
3. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României, pot participa și elevi români care învață în
alte țări europene.
C. Condiţiile de participare
1. Concursul se adresează elevilor de gimnaziu şi de liceu de pe întreg teritoriul României dar și
elevilor români din străinătate.
2. Concursul se desfăşoară atât pe internet, pe site-ul quinix.info/rol (secţiunea concursuri), cât şi
efectiv prin transmiterea fişei de participare (de la sfârşitul documentului) la adresa : Palatul
Copiilor Galați, Str. Mihai Bravu, nr. 28, Galați, județul Galați.
3. Pentru eseuri și prezentări electronice, fișele de ănscriere scanate și materialele pot fi transmise pe
adresa de email : camelia.nenu@gmail.com
Cele mai bune materiale vor fi publicate în revistele Şcoala Gălăţeană și Galațiul Eroic, reviste cu

tradiţie în oraşul nostru.
4. Elevii pot participa la concurs dacă:
 sunt elevi români sau străini rezidenţi în România
 publică materialele pe site-ul quinix.info/rol înainte de 30 octombrie 2015
 sunt de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului în cazul în sunt
desemnaţi câştigători ai concursului
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Atenţie!
Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoana furnizează date
sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
5. Protecţia datelor personale
 Organizatorul va utiliza datele personale furnizate (e-mail) de către participanţi la înscrierea în
concurs exlusiv în scopul anunţării şi identificării caştigătorului.
D. Secţiunile concursului
I. Istorie – concurs de eseuri, cu tema: „Regele Ferdinand Întregitorul”
II. Proiecte de voluntariat prezentate în format electronic
III. Pictură şi grafică – „Viitorul, emoţii şi încredere în activitatea preferată”
 Lucrări
 Prezentări electronice
I. SECȚIUNEA ISTORIE
„Personalităţi din România care au schimbat lumea”
Concurs naţional de eseuri

1. Criterii de selectie
 sunt încurajate originalitatea abordării şi a prezentării, contactul nemijlocit cu diverse
categorii de izvoare istorice, susţinerea lucrării prin anexe ca: link-uri, resurse bibliografice,
respectarea adevărului istoric şi/sau ştiinţific;
 totodată este indicat ca lucrarea propriu-zisă să aibă între 500 şi 1000 de cuvinte.
 postările trebuie să fie redactate în limba română
 lucrarea poate conţine o imagine relevantă care să susţină conţinutul
2. Competente necesare
 formularea în scris a unor opinii referitoare la tema propusă
 compararea relevanţei surselor istorice în abordarea unui subiect;
 elaborarea unei argumentări scrise;
 compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă istorică;
 selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de vedere;
3. Evaluarea
 Evaluarea se va desfăşura în două etape, în perioada 2 – 4 noiembrie 2015.
 Juriile vor fi formate din specialişti cu experienţă ştiinţifică şi didactică
Criterii de evaluare:
 Relevanţa conţinutului
 Corectitudinea ştiinţifică
 Originalitatea prezentării
 Elaborarea argumentării
 Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de
vedere
 Corectitudinea formulării

4. Desfăşurarea concursului
Participanţii vor posta un articol (un eseu care să aibă între 500 şi 1000 de cuvinte) pe platforma
quinix.info/rol şi care se încadrează în tema concursului, „Personalităţi din România care au schimbat
lumea”. Articolul va fi însoţit de o imagine relevantă în format jpg şi de link-uri (trimiteri) către sursele
web utilizate. Eseul va fi transmis (în format doc) şi la adresa: camelia.nenu@gmail.com în intervalul 10
-30 octombrie 2015.
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Vor intra în concurs numai eseurile publicate şi pe platforma quinix.info/rol până la data de 30 octombrie
2015.
5. Detalii privind participarea:
 Pentru a posta un material, un utilizator trebuie să fie autentificat (prin înregistrare). Datele
precizate la înregistrare trebuie sa fie valide (nume, prenume, şcoală, judeţ, e-mail).
 Informaţiile privind intrarea în posesia diplomei vor fi comunicate prin e-mail.
 Un material se adaugă pe site din secţiunea Concursuri „Personalităţi din România care au
schimbat lumea” – Ediţia a V -a, alegând opţiunea Adaugă material nou despre Personalităţi
din România care au schimbat lumea –Concurs
II. SECTIUNEA PROIECTE DE VOLUNTARIAT
“Împreună pentru o viaţă mai bună“
1. Descrierea concursului:
Proiectul va fi descris prin intermediul unei prezentări Power Point cu maxim 20 de slide-uri care se
va transmite la adresa: camelia.nenu@gmail.com în perioada 10-30 octombrie 2014. Vor intra în concurs
doar eseurile publicate pe platforma quinix.info/rol până la data de 30 octombrie 2015.





Conţinutul va prezentării va cuprinde:
 Tema proiectului
 Echipa de proiect (elevi şi profesorul coordonator)
 Scopul proiectului
 Activităţi desfăşurate însoţite de imagini
 Concluzii
Proiectul va fi înscris şi pe platforma quinix.info/rol de unul dintre elevii din echipa de proiect.
Articolul despre proiect va cuprinde o scurtă descriere a proiectului şi o imagine in format jpg. Toţi
elevii care fac parte din echipa de proiect se vor înregistra pe platformă.
Un articol se adaugă pe site din secţiunea Concursuri: “Împreună pentru o viaţă mai bună“.
Concurs naţional de proiecte de voluntariat, alegând opţiunea Adauga articol nou despre:
“Împreună pentru o viaţă mai bună“. Concurs naţional de proiecte de voluntariat
2. Criterii de evaluare:
 Relevanţa proiectului;
 Adresabilitate;
 Scopul proiectului;
 Originalitate;
 Activităţi desfăşurate
 Finalitate;
 Schimbarea atitudinii.
III. SECTIUNEA PICTURĂ ŞI GRAFICĂ
„Viitorul, emoţii şi încredere în activitatea preferată!”

1. Descrierea concursului:

Un hobby îţi poate defini personalitatea, îţi poate asigura echilibrul între muncă şi distracţie. Un
hobby este pasiune ta, ceva ce te caracterizeaza numai pe tine. Te poate ajuta să-ţi dezvolţi creativitatea şi
îndemânarea, te modeleză armonios, îţi crează o bunăstare psihică, îţi creşte stima de sine. Vei cunoaşte
cu siguranţă copii, oameni cu aceleaşi preocupări. Un hobby te ajută să îţi faci prieteni şi cunoştinţe noi.
Povesteşte- ne despre hobby ul tău, folosind creionul, culoarea sau calculatorul.
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Tema concursului poate fi dezvoltată sub mai multe perspective, la latitudinea fiecărui elev. Se pot
face referiri la muzica, film, dans, coregrafie, teatru, sport, etc.
Se admite inclusiv maniera de exprimare nonfigurativa (abstractă).
Concursul urmăreşte să întărească şi să susţină educaţia copiilor. Participanţii vor avea posibilitatea
să demonstreze originalitate şi creativitate în a reda în forme şi culori, într-o manieră artistică sau digitală
modul în care percep un hobby, o activitate proprie extraşcolară pasionantă.
2. Secţiunile concursului:
I.
II.
III.

Creaţie plastică, pictură –tehnica la alegere
Creaţie plastică, grafică –tehnica la alegere
Prezentare în format digital (prezentare power point sau film de scurt metraj)

3. Grupuri ţintă:
Concursul se adresează elevilor din şcoli generale, licee, palatele şi cluburile copiilor din ţară
pasionaţi de pictură si grafică, dar și elevilor români care învață în străinătate.
4. Condiţii de participare:
 pot participa elevi din şcolile generale, liceele, palatele şi cluburile copiilor din ţară având vârste
cuprinse între 7 şi 19 ani;
 lucrările participante vor fi selecţionate de profesori de specialitate din fiecare unitate de învăţământ;
 fiecare elev poate participa cu maxim 1 lucrare la pictură, o prezentare power point de maxim 20
slide-uri şi/sau 1 lucrare grafică; În cazul în care formatul digital este reprezentat de un film de scurt
metraj durata acestuia nu va depăși 4 minute.
 o unitate de învăţământ poate participa cu cel mult 3 lucrări la aceeaşi secţiune
 vor fi eliminate din concurs toate materialele copiate de pe internet (picturi, fotografii, afişe, referate,
articole etc.)
 jurizarea va avea loc în perioada 3 - 4 noiembrie 2014
5. Înscrierea concurenților presupune:
5.1. Lucrările şi fişa de înscriere vor fi trimise prin posta conform graficului mentionat, pe adresa:
Palatul Copiilor, Galati, str. Mihai Bravu, nr. 28, Galati, judetul Galati, cu mentiunea: pentru
Concursul National ROMÂNIA EUROPEANA, OAMENI, LOCURI, FAPTE, ÎNTRE
TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR (înregistrarea concurenţilor va fi confirmată după primirea
fişei de înscriere)
5.2. Elevii işi vor crea un cont de utilizator pe platforma http://www.quinix.info/rol/
5.3. Lucrările pentru secţiunile de creaţie plastică (grafică şi pictură) vor fi publicate şi prin
intermediul platformei quinix.info-rol în format jpg (o fotografie a lucrării) în cadrul secţiunii
concurs: „Viitorul, emoţii şi încredere în activitatea preferată!” Concurs naţional de pictură,
grafică şi prezentări electronice alegând opţiunea: adauga articol nou despre: „Viitorul, emoţii şi
încredere în activitatea preferată!”. Concurs naţional de pictură, grafică şi prezentări
electronice. Participanţii vor completa titlul lucrării şi vor împărtăşi celorlalţi utilizatori în mod
succint (doua – trei fraze) modul în care percep hobby-ul ales.
5.4. Fişierele Power Point sau filmele de scurt metraj pentru secţiunea „Prezentare în format digital”
se vor transmite la adresa de email: camelia.nenu@gmail.com. Se admite upload-ul filmelor de
scurt metraj pe youtube caz în care pe adresele de mail menționate anterior se vor transmite linkurile către aceste fișiere.

6. Evaluarea
6.1. Evaluarea pentru secţiunile de Grafică şi Pictură:
Va fi analizată compoziţia pentru tema propusă, după modul în care sunt folosite elementele de limbaj
plastic: linie, punct, pată cromatică sau de valoare, raporturi cromatice, ritmuri compoziţionale, schemele
compozitionale. Mesajul principal va trebui să fie pus în evidenţă şi exprimat prin elemente
compoziţionale vizuale bine armonizate.
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Criterii de evaluare:










Respectarea tematicii concursului
Gradul de finalizarea a lucrării
Folosirea optimă a tehnicilor învățate
(grafică, pictură, artă decorativă)
Expresivitatea plastică
Originalitatea și creativitate
Mesajul transmis
Aspectul general, acuratețea
Folosirea mijloacelor de expresivitate plastică

Lucrările elevilor școlilor vocaționale vor fi jurizate separat.
6.2. Evaluarea pentru secţiunea ”Prezentare în format digital”:
Juriul va urmări dacă :
 Conţinutul lucrării este relevant, folositor, captivant şi stimulativ pentru public (atât ca text cât şi ca
imagini, elemente multimedia utilizate etc.);
 Nu există greşeli de scriere sau greşeli gramaticale în text;
 Obiectivul declarat al lucrării este uşor de recunoscut;
 Informaţia este bine structurată, clară şi concisă;
Utilizarea instrumentarului informatic în realizarea lucrării;
 Efectele de animaţie şi îmbinările sunet-imagine au fost realizate potrivit informaţiei prezentate;
 Lucrarea este originală din punct de vedere al utilizării materialelor proprii şi/sau al utilizării
resurselor;
 Textul este lizibil;
 Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual.
Pentru informaţii suplimentare puteţi scrie la adresa: camelia.nenu@gmail.com

Coordonatori Proiect,
Prof. Camelia Nenu
Prof. Violeta Neagu

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR
STR. MIHAI BRAVU, NR. 28, GALATI
FAX 0236/ 415028
pcgalaţi@gmail.com

CONCURS NAŢIONAL
ISTORIE/PROIECTE DE VOLUNTARIAT/PICTURĂ-GRAFICĂ

ROMÂNIA EUROPEANA
OAMENI, LOCURI, FAPTE, ÎNTRE TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Ediţia a V - a
Octombrie 2015
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI
Instituţia de învăţământ:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Adresa de corespondenţă a şcolii:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
DIRECTOR:
..............................................................................................................................................................
Telefonul unității școlare:....................................................................................................................
E-mail-ul unității școlare......................................................................................................................
…………………………….....….........................................................................................................
Localitatea:
..............................................................................................................................................................

Page | 6

Particip la secţiunea (bifaţi căsuţa corespunzătoare):
SECȚIUNEA ISTORIE

SECȚIUNEA PROIECTE
DE VOLUNTARIAT

SECȚIUNEA PICTURĂ,
GRAFICĂ
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I. SECȚIUNEA ISTORIE
Nr.
Numele elevului
crt.

Nume utilizator platforma
Email
quinix.info/rol

II. SECȚIUNEA PROIECTE DE VOLUNTARIAT
Nr.
Nume utilizator platforma
Numele elevului
crt.
quinix.info/rol

Email

III. SECTIUNEA PICTURĂ, GRAFICĂ, PREZENTĂRI ELECTRONICE
Nume utilizator
Email
Tema lucrării
Nr.
Numele elevului
platforma
crt.
quinix.info/rol
Instituţia:
Director :

Titlul lucrarii

Clasa

Prof. coordonator

Titlul
proiectului

Clasa

Prof. coordonator

Secțiunea
(grafică/pictură/ppt)

Grupa de
vârstă

Prof.
coordonator

