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Școala Gimnazială ”Nicolae Russu” 
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e-mail: scoalanrussu@yahoo.com 

 

MOTTO: Învățăm în ziua aceasta despre zei, domni, răzeși și stat de drept... totul 

într-o altfel de abordare la  ArtIst! 

 

Propunere de  

PROIECT EDUCAȚIONAL 
Înregistrat în CAEJ Covasna, conform adresei nr. 8192/13.10.2021, la poziția 

91 
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Concurs 
 

”ARTIST” 
 

1. ARGUMENT 

 

Iniţiativa concursului ArtIst aparţine unui grup de dascăli din Buzăul Ardelean, fiind 

motivată de preocuparea pentru dezvoltarea profesională proprie, precum şi de dorinţa de a 

implica elevii în activităţi ce presupun o abordare critică şi o asumare liberă din punct de 

vedere intelectual. 

Concursul ArtIst, îşi propune să valorifice competenţele elevilor în abordarea 

interdisciplinară, potențialul lor creativ, imaginaţia cultural-ştiinţifică, într-un demers 

personalizat de cercetare a temelor circumscrise tuturor domeniilor  care prezintă ISTORIA 

NAȚIONALĂ: literatură, arte plastice, etnografie, folclor, istorie, geografie, ştiinţe politice, 

ştiinţe juridice, diplomaţie, arhitectură, muzică, pedagogie. 

Prin acest concurs dorim, de asemenea, dezvoltarea capacităţii de comunicare a 

elevilor, în vederea stimulării potenţialului creativ al acestora şi dezvoltării unor atitudini 

pozitive faţă de sine şi de ceilalţi.  

 

2. OBIECTIVELE CONCURSULUI 

 

 Realizarea de activități deosebite în beneficiul elevilor din categorii 

dezavantajate (elevi cu CES, elevi din familii monoparentale, elevi aflați în 

plasament, elevi crescuți de rude sau cu părinți plecați în străinătate). 

 Sensibilizarea elevilor din ciclul primar asupra sentimentului de patriotism, 

conştientizarea de către aceştia a importanţei valorilor naţionale; 

 Ridicarea nivelului de pregătire a elevilor la disciplina Istorie și favorizarea 

activităților în echipă; 

 Prezentare temelor istorice dintr-o perspectivă a interdisciplinarității; 

 Familiarizarea elevilor cu mediul competițional și dezvoltarea aptitudinilor de 

competitori; 

 Diseminarea bunelor practici și a rezultatelor elevilor și cadrelor didactice din 

unitățile școlare participante; 

 Realizarea unui schimb de experiență și crearea unui mediu competițional între 

unitățile școlare din zonă; 
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3. INFORMAȚII GENERALE 
 

Menționăm că acest concurs a debutat în parteneriat cu ISJ Covasna, Primăria comunei Sita 

Buzăului, Căminul Cultural Sita Buzăului, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Asociația 

Asura și Asociația Părinților și Cadrelor Didactice a Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu”- pro 

comunitate.  

a. Concursul este adresat tuturor elevilor pasionați de istorie din instituțiile de 

învățământ din județ/țară. 

b. Concursul se organizează anual și este împărțit în două secțiuni, respectiv în 

cinci subsecțiuni după cum urmează:  

SECȚIUNI/Subsecțiuni: 

a. Secțiunea PRIMAR: 

a.1. JUNIOR – clasele II-III; 

a.2. SENIOR  – clasa a IV-a; 

b. Secțiunea GIMNAZIU: 

b.1. Preistorie și Antichitate; 

b.2. Epocă Medievală; 

b.3. Epocă Modernă și Contemporană. 

La toate aceste secțiuni (subsecțiuni), pot participa echipaje formate din max. 5 elevi, 

coordonate de unul sau mai multe cadre didactice, nefiind obligatoriu ca echipajul să aibă în 

cadrul său elevi ai aceluiași nivel de clasă, cu excepția clasei a IV-a. 

NOTĂ: LA SECȚIUNILE PRIMAR – JUNIOR - clasele II-III și GIMNAZIU- 

echipajele pot fi omogene (elevi din aceeași clasă) sau neomogene (echipaj mixt|), din 

cadrul aceleiași unități școlare. 

 

4. PROBELE DE CONCURS 

 

Concursul constă în  două probe: 

 - teoretică (Evaluare cunoștințe științifice pe o bibliografie stabilită de organizator) 

 - practică – alcătuirea și prezentarea unui proiect care să îmbine arta cu informații 

istorice  pe o temă stabilită de fiecare coordonator (Exemplu: paradă costume de epocă,  

scenetă, pantomimă, recital, monolog, prezentarea unei  lucrări cu caracter ştiinţific 

interdisciplinar - aplicată domeniilor arondate), pe care îl vor susţine  în faţa  juriului. 
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4.1. Desfășurarea concursului 

 

* Tema abordată la proba a II-a va fi stabilită de către coordonator/coordonatori. 

Pentru secțiunea a II-a, în funcție de tematica abordată, echipajul va susține proba 

teoretică în baza bibliografiei stabilite de organizatori (exemplu: ”O zi în Epoca Pietrei”, se 

încadrează în subsecțiunea Preistorie și Antichitate sau ”Ocaua lui Cuza”, se încadrează 

în subsecțiunea Epocă Modernă și contemporană etc.). 

Punctajul maxim este 100 de puncte. 

 SCENARIUL PROPUS/DORIT – participare directă 

a. PROBA TEORETICĂ 
  

 participă elevii/echipajele înscriși/înscrise în concurs. 

 Timpul de lucru acordat probei teoretice: 35 min. – secțiunea Primar 

(subsecțiunea JUNIOR). 

 Timpul de lucru acordat probei teoretice: 45 min. – secțiunea Primar 

(subsecțiunea SENIOR). 

 Timpul de lucru acordat probei teoretice: 50 min. – secțiunea Gimnaziu 

 Subiectele se redactează pe mapa tipizata, corectarea şi evaluarea  unei lucrări 

fiind realizată de 2 profesori evaluatori. 

Elaborarea subiectelor se realizează de către Comisia de organizare și evaluare 

stabilită de organizator. 

Structura subiectelor (model de subiecte) și baremul de corectare sunt prezentate în 

Anexa I. 

Proba se va desfășura pe mapă tipizată. Echipajele vor fi prezente în ziua concursului, 

la aceeași oră (ora 09.00), într-o sală de clasă dotată cu materialele necesare (pentru fiecare 

nivel de studiu).  

La secțiunea PRIMAR - subiectele vor fi rezolvate în echipă.  

La secțiunea GIMNAZIU – subiectele vor fi rezolvate de doi membrii ai echipajului 

selectați de prof. coordonator/coordonatori. 

Evaluarea subiectelor se va face de către Comisia de organizare și evaluare. 

Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu” 

Sita Buzăului, https://www.scoalanrussu.ro/ 

b. PROBA PRACTICĂ  

Artistică - temă istorică, orice scenariu cu subiect istoric. 

Evaluarea se realizează de către Comisia de organizare și evaluare. 

https://www.scoalanrussu.ro/
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Fișa de evaluare se găsește în Anexa II. 

Desfășurarea probei- participarea directă a elevilor, se impune un număr maxim de 

actori (5elevi);  durata prestației: 10 -15 min.        

La probele practice nu se admit contestații. 

SCENARIUL ONLINE – (Nu se organizează) 

a. Proba teoretică 
Proba se va desfășura online. Echipajele (compuse din doi elevi), din fiecare unitate 

școlară participantă, vor fi prezente în ziua concursului  la aceeași oră (8:30), într-o sală dotată 

corespunzător susținerii unei probe online. Subiectele vor fi rezolvate pe platforma pusă la 

dispoziție de organizator (interval de rezolvare 9:00 – 9:50). Evaluarea subiectelor se va face 

de către Comisia de evaluare. Rezultatele vor fi afișate pe site-ul https://www.scoalanrussu.ro/ 

b. Proba practică  

Materialele pentru proba practică se vor trimite prin Poșta română sau poșta 

electronică până la data stabilită de organizator – 10.05.2022, inclusiv. 

Evaluarea produselor primite se realizează de către Comisia de evaluare în ziua 

desfășurării concursului după vizionarea materialelor trimise de participanți. 

5. PREMIEREA 

 

La fiecare Secțiune se va acorda Trofeul „ArtIst” echipajului cu cel mai mare punctaj. 

Se acordă premiile I, II și III pentru fiecare subsecțiune din concurs (Primar: clasele 

II-III și clasa a IV-a; Gimnaziu: Preistorie și Antichitate, Evul Mediu și Epocă Modernă și 

Contemporană). Numărul mențiunilor poate fi până la 25% din totalul participanților la 

fiecare secțiune (în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor 

școlare). 

Dacă în urma evaluării, două sau mai multe echipaje au acelaşi punctaj, pentru 

acordarea premiului se vor lua în considerare, în ordine, următoarele criterii: 

 

1) punctaj mai mare la Proba I; 

2) punctaj mai mare la Proba a II-a; 

3) hotărârea comisiei. 

Elevii și profesorii coordonatori vor primi cupe, medalii și diplome de 

premii/participare din partea organizatorilor.  

 

6. CONTESTAȚII 

 

Eventualele contestaţii la proba scrisă și se rezolvă prin modificarea notei acordată 

iniţial, prin creştere sau prin descreştere, numai dacă între nota iniţială şi nota de la contestaţii 

https://www.scoalanrussu.ro/
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există o diferenţă de cel puţin 10 puncte. Hotărârea comisiei de contestaţii la orice etapă a 

concursului este definitivă. 

7. DISPOZIȚII FINALE 

7.1. Comisia de evaluare, numită de coordonatorii de proiect, cuprinde persoane 

avizate și un secretar. Calitatea de președinte revine directorului unității de învățământ 

preuniversitar. 

7.2. Comisia de concurs poate acorda şi alte premii/menţiuni speciale. 

7.3. Copiatul/folosirea telefonului mobil în timpul examenului sunt interzise.  

7.4. Elevii care nu respectă aceste prevederi vor fi eliminaţi din concurs. 

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE 
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 INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

           PROF. KISS IMRE 

 
                                                  NSPECTOR ȘCOLAR DE SPECIALITATE, 

                                                                                   PROF. dr. VICTOR SIBIANU 

                                                  INSPECTOR ȘCOLAR DE ÎNVĂȚĂȚĂMÂNT PRIMAR 

                                                                                  PROF. BANCIU MIHAI-SEBASTIAN 

 

 

 

                                                                       

 

 

DIRECTOR, 

           Prof. Cătălina Stoica 

                                                                                 COORDONATORI CONCURS, 

                                                                                               prof. înv. primar Raluca Mircea 

                                                                                               prof. înv. primar Apafi Iuliana 

                                                                                               prof. Alexandru Fercu 
 


