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 În vederea unei bune desfășurări a concursului de istorie dedicat Centenarului Marii 
Uniri, profesorii coordonatori ai echipelor care vor participa la acest concurs trebuie să 
respecte următoarele condiții/criterii de participare: 

Etapele desfășurării concursului 

Etapa pe școală se va desfășura la începutul lunii noiembrie, până pe data de 15 noiembrie 
2018. Până pe data de 18 noiembrie 2018, profesorii coordonatori vor transmite pe adresele 
de email istorieneamt@gmail.com și dorinadrexler@yahoo.com un tabel care trebuie să 
conțină următoarele informații: școala de proveniență, membrii echipelor calificate pentru 
fiecare nivel (primar, gimnazial și liceal), clasa și profesorii care au pregătit echipele. De 
precizat faptul că echipele trebuie să fie constituite din 3 elevi care provin doar de la același 
nivel de clase (ex. clasa a IV-a, clasa a VIII-a, clasa a X-a). 

Etapa pe municipiu va avea loc la Cinematograful Dacia, în data de 29 noiembrie 2018, și 
la aceasta vor participa echipajele calificate de la toate unitățile școlare din municipiul Piatra 
Neamț. 

Elaborarea subiectelor 

Pentru etapa locală itemii vor fi elaborați de către profesorii din școală, pe baza 
conținuturilor din suportul de curs postat de către organizatori pentru fiecare nivel de clase, 
iar evaluarea va fi făcută de comisia formată din profesorii școlii.Vor fi invitați în  juriu/comisie 
și reprezentanții Primarului și ai Consiliului Local din Consillile de Administrație din fiecare 
unitate școlară. 

Pentru faza municipală itemii vor fi elaborați de către prof. Elena Preda, inspector de 
specialitate de la Inspectoratul Școlar al județului Neamț și de dr. Mihaela Verzea, director 
adjunct al Muzeului de Istorie din Piatra Neamț. Itemii vor fi de tip obiectiv și vor fi elaborați 
pe baza conținuturilor din suportul de curs. 

Desfășurarea concursului – etapa pe municipiu 

Concursul va consta în elaborarea de răspunsuri la 7-10 itemi de tip obiectiv, într-un timp de 
2-3 minute per fiecare item. Răspunsurile vor fi date în scris de către membrii echipei și vor fi 
transmise comisiei de jurizare pentru evaluare. După redactarea răspunsurilor, președintele 
comisiei de evaluare va desemna, prin tragere la sorți, câte 3 echipe (câte o echipă pentru 
fiecare nivel de clase) pentru a da răspunsul la item și oral. 

În cazul în care, după răspunsul la toate întrebările din concurs, se constată o situație de 
egalitate între două sau mai multe echipe vor fi adresate întrebări de baraj pentru 
desemnarea echipei câștigătoare pentru fiecare nivel de clase. 

Președintele de onoare al juriului este primarul municipiului Piatra-Neamț, președinte este dr. 
Mihaela Verzea și președinte executiv este inspector școlar Elena Preda. 

Premii 
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Premiul I obținut de echipa de la fiecare nivel de clasă (clasele a IV-a, gimnaziu și liceu) 
constă într-o excursie în capitalele Marii Uniri – Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia, iar pentru 
premiile al II-lea, al III-lea și pentru mențiuni se acordă cărți și diploma de participare. 

De asemenea, toți profesorii participanți la acest proiect educațional dedicat centenarului 
Marii Uniri vor primi diplome de participare. 


