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REG U LA M EN TU L
C O N C U RSU LU I M U N ICIPA L
„D in istoria neam ului”
cu genericul „G rigore V ieru - poet al neam ului”,
dedicat A nului G rigore V ieru
I. Noţiuni generale
Concursul m unicipal „D in istoria neam ului” este desfăşurat de D irecţia generală
educaţie, tineret şi sport (ediţia a V-a).
II. Obiectivele concursului
- evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor elevilor referitor la viaţa şi activitatea
poetului;
- aprecierea contribuţiei sem nificative a operei literare în educaţia tinerei generaţii;
- om agierea a 80 de ani de la naşterea poetului G rigore V ieru şi revalorificarea
operei acestuia;
- sensibilizarea şi popularizarea spiritului şi valorilor naţionale în baza creaţiei
literare a poetului G rigore Vieru;
- form area şi dezvoltarea conştiinţei naţionale;
- cultivarea dragostei de m am ă, neam , patrie;
- educarea sim ţului frum osului prin interm ediul poeziei, m uzicii şi artei plastice;
- susţinerea şi prom ovarea tinerelor talente.
III. M odul de organizare a concursului
Concursul este organizat de către D irecţia generală educaţie, tineret şi sport pentru
elevii claselor I-a - a X ll-a din instituţiile preuniversitare şi extraşcolare din m unicipiul
Chişinău.
Concursul se desfăşoară în trei etape:
- Etapa I-a - în instituţiile de învăţăm înt preuniversitar şi extraşcolar pînă

la 1

februarie 2015 la 7 probe. La etapa de sector participă deţinătorii Prem iului M are şi
locului I conform procesului verbal al m em brilor juriului din unităţile şcolare.
- Etapa a Il-a - etapa de sector se organizează pînă la 6 februarie 2015.
Concursul se desfăşoară la nivel de sector de către C entrele de creaţie a copiilor la
4 probe: duelul intelectual, recital de poezie, concursul m uzical, concursul pentru cel mai
reuşit m edalion literar-m uzical.

Procesele verbale vor fi prezentate de către C entrele de creaţie a copiilor în term en
de o zi de la desfăşurarea concursului la DG ETS, biroul 22 (dna G. Gîrbea).
- Etapa a IlI-a, etapa m unicipală, este organizată de D G ETS la 10 februarie 2015
în incinta IPLT „G inta L atină” . La etapa m unicipală participă deţinătorii Prem iului M are
şi locului I al etapei precedente.
L a etapa m unicipală se includ: concursul „Creaţie proprie (poezie, eseuri)”,
concursul posterelor, care se vor prezenta la DG ETS pînă la data de 2 februarie 2015.
- G ala L aureaţilor se va desfăşura în incinta Centrului de C ultură şi A rtă „G inta
Latină” la data de 15 februarie 2015. La Gala L aureaţilor participă deţinătorii Prem iului
M are şi locurilor I de la etapa m unicipală.
în cazul cînd aceeaşi piesă m uzicală sau acelaşi fragm ent din creaţia m arelui poet
vor fi prezentate de deţinătorii locului I din mai m ulte unităţi şcolare, decizia privind
participarea lor la G ala L aureaţilor aparţine preşedintelui juriului.
IV.

Condiţiile de participare

Echipele vor reflecta tem a concursului „Din istoria neam ului” cu genericul
„Grigore Vieru - poet al neam ului”, dedicat A nului G rigore prin urm ătoarele probe:
Proba I-a
Duelul intelectual „Grigore Vieru - poet al neamului străbun”
Se vor testa cunoştinţele elevilor referitor la viaţa şi activitatea literară a
scriitorului.
Participă la această probă deţinătorii locului I (cîte un elev de la fiecare treaptă de
şcolaritate) din unităţile şcolare.
Participanţilor li se vor adresa diverse întrebări la subiectul vizat (oral şi în scris, la
decizia juriului).
Punctaj - se acordă cîte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Tim p pentru m editaţie la proba orală - 30 de secunde.
Pentru fiecare răspuns greşit se aplică - 0 puncte.
Proba a Il-a
Concursul „Recital de poezie” cu genericul „Poetul cu lira în lacrimi”
(versuri din creaţia lui Grigore V ieru sau creaţie proprie)
La această probă pot participa cîte un elev, deţinătorii Prem iului M are şi locului I,
de la fiecare treaptă de şcolaritate din unitatea şcolară.
Proba a IlI-a
Concursul muzical „Grigore Vieru - suflet de vioară”
La acest concurs pot participa tinerele talente de la orice treaptă şcolară, deţinătorii
Prem iului M are şi locului I. Participanţii vor interpreta o piesă m uzicală pe versurile lui
Grigore Vieru sau creaţie proprie dedicată m arelui poet.
C reaţia proprie va fi prezentată înainte de concurs m em brilor juriului (6
exemplare).

Proba a IV-a
Concursul pentru cel mai reuşit
„Grigore Vieru - poet al neam ului”

medalion literar-muzical cu genericul

Fiecare echipă va prezenta un m edalion literar-m uzical cu genericul „G rigore V ieru
- poet al neam ului” , dedicat „Anului G rigore Vieru.
La această probă participă echipa învingătoare pentru fiecare treaptă de şcolaritate
din unitatea şcolară.
Participanţii, avînd la bază tem atica concursului, vor m onta fragm ente de poezie în
baza operei poetului sau vor utiliza elem ente teatralizate, recital de versuri, piese
m uzicale pe versurile poetului, im prim ări video, fragm ente din filme docum entare, poze
pow er point, expoziţie de carte.
Se vor lua în consideraţie ţinuta vestim entară a echipei, valoarea artistică a
m esajului, scenografia, varietatea genurilor, elem entele de decor, precum şi erudiţia,
fantezia, plasticitatea, ţinuta scenică, accesoriile necesare.
La această probă participă echipa şi, la necesitate, se admite şi im plicarea
suplem entară a elevilor.
Durata - pînă la 10 - 12 m inute.
Proba a V-a
Concursul posterelor cu genericul „Grigore Vieru - simbolul neamului
nostru”
La această probă se prezintă cîte un poster pe form atul A2, ce va conţine paşaportul
lucrării - num ele, prenum ele elevului, clasa, unitatea

şcolară, profesorul (pe

partea

dreapta a lucrării) şi, la necesitate, denum irea poeziei
posterul.

în baza căreia a fost elaborat

Posterele vor fi prezentate la DGETS pînă la 2 februarie 2015. Lucrările prem iante
vor fi expuse într-o expoziţie la data de 15 februarie 2015.
Se va anexa copia procesului verbal din unitatea şcolară a com isiei de jurizare.
Notă: Lucrările care nu vor corespunde form atului şi tem ei nu vor fi apreciate
Proba a Vl-a
Concursul „Creaţie proprie (eseu)” cu genericul „Grigore Vieru - poet al
neamului”
Participanţii vor reflecta în creaţiile proprii (eseu) subiectul propus.
M aterialele deţinătorilor locului I vor fi prezentate la D G ETS pînă la 2 februarie
2015 în 2 exem plare şi în variantă electronică separat pentru fiecare elev (CD) şi vor
conţine num ele, prenum ele, clasa, profesorul, unitatea şcolară.
Se va anexa procesul verbal din unitatea şcolară a com isiei de jurizare.
Proba a V il-a
Concursul „Creaţie proprie (poezie)” cu genericul „Grigore Vieru - poet al
neamului în timp şi m em orie”
Participanţii vor reflecta în creaţiile proprii subiectul propus.

M aterialele deţinătorilor locului I vor fi prezentate la D G ETS pînă la 2 februarie
2015 în 2 exem plare şi în variantă electronică separat pentru fiecare elev (CD) şi vor
conţine num ele, prenum ele, clasa, profesorul, unitatea şcolară.
Se va anexa procesul verbal din unitatea şcolară a com isiei de juri zare.
V. Criterii de apreciere
1. M em brii juriului vor aprecia:
- originalitatea creaţiilor proprii (eseuri, poezie), posterelor, m edalioanelor literar
m uzicale;
- m ăiestria interpretativă;
- valoarea artistică a m esajului, erudiţia, fantezia, plasticitatea;
- ţinuta scenică, scenografia, varietatea genurilor;
- vestim entaţia, elem entele de decor.
2. Prem ierea învingătorilor se va efectua în baza deciziei juriului, conform
R egulam entului în vigoare, unde se vor acorda diplom e şi prem ii băneşti.
3. Juriului i se perm ite să intervină cu m odificări în m odalitatea
de repartizare a prem iilor, m enţinînd sum a indicată în devizul de cheltuieli.
4. D esfăşurarea concursului prevede cheltuieli pentru rem unerarea
juriului, sonorizare, scenografie, am enajarea scenei şi sălii, conform devizului de
cheltuieli.
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