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ORDIN
Cu privire la organizarea şi
desfăşurarea concursului
„Holocaust: istorie si lecţii de viată”
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In scopul realizării prevederilor ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării al Republicii Moldova nr. 109 din 02.02.18 privind desfăşurarea
Concursului Naţional „Holocaust: istorie şi lecţii de viaţă”, în conformitate cu
Planul activităţilor extraşcolare în învăţământul general pentru anul 2018, se
emite următorul ORDIN:
1. Direcţia educaţie şi tineret (L.Crudu) va asigura în perioada 19 februarie
- 02 aprilie 2018 desfăşurarea etapei municipale a concursului
„Holocaust: istorie şi lecţii de viaţă” (regulamentul se anexează).
2. Se aprobă comisia municipală a etapei municipale a concursului
„Holocaust: istorie şi lecţii de viaţă” (anexa nr.l).
3. Participanţii vor expedia lucrările în format electronic în perioada 10-12
martie 2018 la adresa electronică raisastratulat2020@gmail.com.
4. Se desemnează
responsabil pentru
îndeplinirea prevederilor
prezentului ordin R.Stratulat, specialist principal/metodist, direcţia
educaţie şi tineret.
5. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului ordin revine L.Crudu,
şef direcţie educaţie şi tineret în cadrul DGETS.

Sef interimar al DGETS
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Viorica NEGREI

Anexa nr. 1
la ord. DGETS
nr.

din

Comisia municipală a concursului „Holocaust: istorie şi lecţii de viaţă”

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele, prenumele

Funcţia

Negrei Viorica
Crudu Larisa
Popa Dorin
Stratulat Raisa
Saltanovscaia Marina
Ovdin Tatiana
Lascu Lidia
Antoci Eugenia

şef interimar al DGETS
şef direcţie educaţie şi tineret în cadrul DGETS
specialist principal în cadrul DGETS
specialist principal/metodist în cadrul DGETS
profesor de istorie, LT „Nicolai Gogol”
profesor de istorie, IPLT „Liviu Deleanu”
profesor de istorie, IPLT „Universul”
magistru în pedagogie, reprezentant al societăţii civile

la ordinul nr. J â Q d in .

Anexa 1
&Ж $

APROBAI':
Mo

A B U C . ministru

R egulam entul de o rg an izare şi d esfă şu ra re a
C o n cu rsu lu i N aţional „H olocaust: istorie şi lecţii de v iaţă”

1, Argument
Cunoaşterea şi înţelegerea istoriei Holocaustului, a consecinţelor acestui fenomen pentru
omenire, pentru convieţuirea naţiunilor şi naţionalităţilor Intr-o lume maltietnieâ şi
multicultural» a mileniului III, constituie motivaţia fundamentală a educaţiei non-formaie ce
vine s i contribuie la fundamentarea rolului istoriei in prom ovarea dialogului interculturaf, în
cultivarea valorilor um ane (toleranţă, demnitate) de condam nare a atitudinilor antisemite şi
rasiste, .realizată prin Concursul Republican ..Holocaust: istorie şi lecţii de viaţă” organizat
de către M inisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în colaborare eu partenerii educaţionali.
2, O biectivele concursului
-

-

Cunoaşterea şl înţelegerea istoriei Holocaustului, prin analiza problematică a
evenimentelor, manifestărilor şi consecinţelor exprimării rasismului, violenţei,
discriminării, intoleranţei şt antisemismului;
Formarea şi dezvoltarea valorilor democratice, a respectului şi comportamentului
tolerant;
Înţelegerea şi interpretarea mesajelor diverselor tipuri de surse istorice în vederea
formării com portamentelor pro-sociale şi culturii civice:
Valorificarea com petenţelor de percepere a consecinţelor sensibile şi tragice asupra
societăţilor m uiîietniee şi multiculturale în lumea contem porană;

-

Evaluarea com petenţelor de înterdîsciplinare (istorie, educaţie civică, arte şt literatura)
din perspectiva formării cetăţeanului responsabil şi tolerant.

3, E tap ele concursului
t eta p ă desfăşurată anual Sa nivel raional/municipal in lunile ianuarie-martîe include;
- perioada de înscriere In concurs prin depunerea (în format electronic) a eseului în adresa
comisiei raionale/ municipale - 30 zile de la data demarării concursului;
- perioada de evaluare de către comisia de evaluare raională/municipală a ofertelor de
participare (eseului) conform treptelor de şcolaritate - 20 zile;
- perioada de afişare a rezultatelor - I zi;
II eta p ă desfăşurată anual la nivel republican in lunile aprilie-mai include:
- perioada de înscriere în concurs prin depunerea (în format electronic) a eseului în adresa
comisiei republicane prin depunerea (în format electronic) a eseului -10 zile calendaristice;
- perioada de evaluare de către comisia de republicană a ofertelor raionale/ municipale de
participare (eseului) conform treptelor de şcoiaritate-20 zile;
- perioada de afişare a rezultatelor - ! zi;
- festivitatea de premiere -1 zi;

Perioadele de demarare a etapelor concursului se stabilesc anual prin ordinul ministrului,
4,

P a rtic ip a n ţi

La concurs pot particip elevii claselor a VllI-XII din instituţiile de învăţământ general din
Republica Moldova şi din Stânga Nistrului pe categorii de vârstă: categoria gimnaziu şi
categoria liceu. Fiecare participant se poate înscrie în concurs doar eu o singuri lucrare.
Participarea elevilor la concurs este benevolă, voluntară, nediscriminatorie şi inciuztvi.
Elevii vor fi informaţi despre contextul, obiectivele şi procesul de desfăşurare a concursului.
La etapa republicană din fiecare raion/municipiu se va califica câte un elev din ciclul
gim nazial şi cate un elev din ciclul liceal.
Notă: mun. Chişinău va delega la etapa republicană câte trei elevi de la fiecare treaptă de
şcolaritate.
5, C o n ţin u tu l şi d e s f ă ş u ra re a c o n c u rsu lu i

Conţinutul probei de concurs „Holocaust: istorie şi lecţii de viaţă* include un eseu la temă
elaborat în limba română/rusă conform următoarelor cerinţe:
- parametrii de conţinut: formularea contextului problemei eu încadrarea spaţiului naţional/
local, viziuni personale asupra actualităţii subiectului, prezentarea evenim entelor şi faptelor
ce constituie consecinţe, structurarea, integrarea şi interpretarea în mod original a
informaţiilor şi ideilor preluate din istoriografie, opere literare şi de artă eu referire Holocaust
în vederea formulării unui punct de vedere, formularea argum entelor şi a concluziilor ce
dem onstrează punctul de vedere susţinut precum şi importanţa comportamentelor tolerante în
corn un icarea in tere uhu ral ă .
- criteriile de redactare: utilizarea limbajului istoric, a datelor cronologice, surselor
bibliografice; structurarea logică a textului (introducere, cuprins şi încheiere), respectarea
volumului indicat;
.
*
- criterii tehnice: volum pentru ciclul gimnazial maximum două pagini A4. pentru ciclul
liceal maximum patru pagini A4, caractere Times New Roman, cu dimensiunea 12, interval
1,5.
D e s fă ş u ra re a c o n c u rsu lu i

Pentru participare la etapa raională/ municipală lucrările vor 11 depuse în format electronic. în
perioada stabilită pentru înscriere, în adresa responsabilului din cadrul Organului îoeal de
specialitate în domeniul învăţământului (responsabilului desemnat prin ordin). Oferta de
participare include date cu referire la participantul In concurs:
N u m ele, prenum ele elevului;

-

Clasa, instituţia de învăţământ, localitatea;
Numele, prenumele profesorului coordonator:,

- Telefon, adresa de e-mail;
- Eseul conform cerinţelor (format PDF).
Rezultatele evaluării lucrărilor în prima etapă vor fi afişate pe pagina web a OLSD1 şi
anunţate electronic elevilor participanţi.
Pentru participarea ia etapa republicană In adresa Ministerului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării (responsabilului desemnat prin ordin) va. fi expediată oferta de participare a
liderului clasam entului din etapa raională/ municipală lucrările în format electronic, în

perioada stabilită pentru înscriere. Oferta de participare include date cu referire la
participantul în concurs:
- Numele, prenumele elevului;
- Clasa, instituţia de învăţământ, localitatea, raionul:
- Nom ele, prenumele profesorului coordonator;,
-

Telefon, adresa de e-mail;
Eseul conform cerinţelor (Format PDF).
Rezultatele evaluării lucrărilor în etapa a doua vor fi afişate pe pagina web a MECC. Elevii
lideri dc clasam ent vor fi premiaţi în cadrul evenimentului festiv de decernare a premiilor,
organizai de M ECC în colaborare cu partenerii.
6. Componenţa comisiilor:
Evaluarea eseurilor va fi realizată de comisia de concurs în urm ătoarea componenţă:
- la nivel raional/ municipal: - Şefi Ş ef adjunct OLSDI;
- inspectorul şcolar/ metodistul la istorie din cadru! OLSDI:
- responsabilul de activitatea extmşcolară din cadrul OLSDI;
- 3 cadre didactice eu experienţă în domeniu;
- 1 reprezentant al societăţii civile cu experienţa în domeniu.
-

7.

la nivel republican:

- Secretar General de Stat/ Secretar de Stat;
-responsabilul din cadrul M ECC, Direcţia învăţământ general;
- 4 reprezentanţi ai instituţiilor partenere;
- 3 cadre didactice cu experienţă în domeniu,

Premierea participanţilor:
Elevii învingători la etapa republicană a Concursului vor fi premiaţi cu diplome de
participare şi cu premii băneşti oferite de către MECC pentru fiecare ciclu de învăţământ
după cum urmează:
Locul I - 2 premii - a câte 1 000 (una mie) lei:
Locul 11 - 2 premii - a câte 800 (opt sute) lei;
Locul III - 2 premii - a câte 600 (şase sute) iei
Menţiune - 1 premiu - a câte 400 (patru sute) lei.

8. Parteneri:
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării este deschis pentru coparticiparea partenerilor
educaţionali care sprijină promovarea şi dezvoltarea toleranţei şi a dialogului intercultural,
stabiliţi anual prin ordinul ministrului. Partenerii pot contribui !a desfăşurarea concursului şî
pot veni cu premii speciale pentru elevi şi cadre didactice participante în concurs.

