Concursul Istoria în Licee „N. Iorga”
-program şi regulament-

Program


Data limită de înscriere a concurenţilor este 31 martie 2015.



Festivitate de deschidere va avea loc sâmbătă, 4 aprilie 2015, ora 900.



Cuvânt de deschidere, ora 900.



Participanţii vor primi subiectele la ora 1000.



În pauză dintre cele două runde, elevii vor avea ocazia să facă turul Universităţii
însoţiţi de un ghid. Intervalul alocat vizitei Universităţii este 1130-1230.



Proba orală va începe la ora 1230, echipele având la dispoziţie 10 minute pentru a
se familiariza cu subiectul extras.



Echipele care nu se vor califica la proba orală vor beneficia de un ghidaj la
Muzeul Universităţii/Parcul Copou.



Rezultatele vor fi anunţate în jurul orei 1400, fiind urmate de festivitatea de
premiere.

Regulament


Echipele vor fi formate din patru elevi, câte unul din fiecare clasă de liceu (IXXII)



În cazul în care nu este prezent, elevul absent poate fi înlocuit doar cu un coleg
din acelaşi an.



Un liceu poate trimite o singură echipă.



Toţi participanţii trebuie să fie prezenţi la ora 850 în amfiteatrul II.7 din corpul A
al Universităţii, pentru a fi aranjaţi în sală şi pentru a fi confirmaţi pe listele de
prezenţă.
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Concursul propriu-zis va fi structurat în două runde, prima eliminatorie, în cea
de-a doua calificându-se cinci echipe.



Orice tentativă de fraudă duce la descalificare.



La prima probă, scrisă, echipele vor primi 20 de întrebări, mai exact câte cinci
din materia fiecărei clase (vezi tematica ataşată), structurate pe diferite grade de
dificultate, precum şi un eseu în care elevii vor avea de analizat un fragment de
izvor istoric referitor la problematica temei de concurs din acest an („Ştefan cel
Mare – omul şi epoca”).



Timpul alocat primei runde va fi de 90 de minute.



Lucrările vor fi corectate după un barem stabilit în prealabil.



A doua rundă se va desfăşura sub forma unei probe orale, unde echipele calificate
vor extrage un bilet, constând în două subiecte, dintre care unul de tip
argumentativ (subiecte arondate temei „Ştefan cel Mare – omul şi epoca”).



Comisia de evaluare va fi formată din profesori şi studenţi ai Facultăţii de Istorie.



Criterii de departajare: comisia va urmări abilităţile elevilor în ceea ce priveşte
cunoştinţele istorice, competenţa de a înţelege, de a explica şi de a opera cu
anumite concepte istorice, capacitatea de a formula un discurs argumentativ,
lucrul în echipă.

Rezultate aşteptate
o

Realizarea activităţilor specifice propuse de proiect;

o

Identificarea potenţialilor elevi cu aptitudini în domeniul Istoriei;

o

Sublinierea importanţei disciplinei Istorie;

o

Îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi-profesori, studenţi-profesori, elevi-studenţi;

o

Dezvoltarea capacităţii elevilor de a lucra în echipă;

o

Implicarea elevilor în programe extracurriculare;

o

Promovarea cunoaşterii istoriei regionale în rândul tinerilor;

o

Atragerea şi orientarea viitorilor studenţi spre centrul universitar din Iaşi.
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