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Regulamentul de organizare şi desfăşurare a  Concursului 
„Primul Război Mondial povestit de liceeni” 

 

I. Prezentare generală 

„Primul Război Mondial povestit de liceeni” este un concurs de reconstituire 
istorică şi se adresează elevilor claselor IX-XII/XIII cu aptitudini, înclinaţii şi 
interese în domeniul istoriei.  

În contextul comemorării centenarului izbucnirii Primului Război Mondial 
concursul îşi propune să promoveze  o altfel de cunoaştere a subiectului 
propus, focalizată mai degrabă pe actorii săi decât pe fenomenele politice care 
l-au însoţit. 

Proiectele de reconstituire istorică pot consta în creaţii literare inspirate de 
tema Primului Război Mondial, piese de teatru care redau viaţa soldaţilor în 
timp de război sau care surprind destinul celor rămaşi acasă, proiecte digitale 
de reconstituire a unei bătălii sau de ilustrare a elementelor specifice câmpului 
de război, şi lista rămâne deschisă unor noi idei. 

II. Organizatorul concursului 

Concursul „Primul Război Mondial povestit de liceeni” este realizat de către 
Centrul pentru Dialog European şi Diplomaţie Culturală  din Cluj-Napoca,  
în parteneriat cu Biblioteca judeţeană „Octavian Goga”, Inspectoratul Judeţean 
Şcolar şi   Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş-
Bolyai” . În continuare aceste instituţii se vor regăsi în regulament cu numele 
generic de „Organizator”. 

III. Dreptul de participare la concurs 

La concursul „Primul Război Mondial povestit de liceeni” pot participa elevii 
ciclului liceal din judeţul Cluj indiferent de filieră, profil, specializare, formă de 
învăţământ (zi/seral/ frecvenţă redusă) sau tipul de învăţământ (public sau 
particular acreditat).  

Membrii, colaboratorii sau rudele de gradul întâi al Organizatorului nu vor putea 
fi admişi la concurs. Aceeaşi regulă va fi aplicată şi membrilor juriului 
concursului.  

IV. Locul de desfăşurare şi durata concursului 

Concursul se va desfăşura în data de 9 mai 2014 în incinta Facultăţii de Istorie 
şi Filosofie, str. Napoca nr. 11, în Sala Aula Ferdinand, în intervalul orar 10:00-
14:00. Data  sau ora de începere a concursului pot fi modificate în cazul unor 
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împrejurări excepţionale independente de voinţa Organizatorului. Orice 
modificare va fi adusă la cunoştinţa participanţilor prin intermediul mijloacelor 
publice de comunicare, varianta actualizată a Regulamentului fiind disponibilă 
pe site-ul www.centruldedic.ro .  

V. Mecanismul concursului 

Organizatorul propune structurarea proiectelor înscrise în concurs pe 
următoarele tematici: 

 Memorialistică şi creaţii literare;  

 Arte vizuale (poze, film, ş.a.); 

 Audio (povestire pentru copii, compoziţie muzicală); 

 Virtual (reconstituiri tridimensionale, machete, ş.a.). 

Aceste tematici sunt doar orientative. Prin punctarea lor nu se doreşte limitarea 
creativităţii/imaginaţiei concurenţilor. Atât elevii cât şi profesorii lor pot propune 
proiecte care nu se încadrează în aceste patru mari categorii, dar care răspund 
exigenţelor concursului de reconstituire istorică.  

Lucrările vor fi realizate de grupe formate din 2-3 elevi însoţite de 
recomandarea profesorului coordonator. Varianta integrală a proiectelor sau 
rezumatul acestora, unde este cazul, vor fi trimise în variantă electronică la 
adresa de e-mail: anamaria.pop@centruldedic.ro până la data de 21 aprilie 
2014. 

Mail-ul trebuie să conţină: 

1. numele realizatorilor însoţite de numele profesorului coordonator şi scoala 
reprezentată; 

2. aplicaţia sau rezumatul proiectului (pentru operativitate se va preciza şi 
numele programului utilizat pentru realizarea proiectului); 

3. tematica în care se integrează; 

4. datele de contact complete a reprezentantului echipei (nume, prenume, 
clasă, şcoală/ liceu, număr de telefon şi adresă de e-mail). 

Proiectele şi aplicaţiile trimise vor fi jurizate de către o comisie de specialitate 
în decursul unei săptămâni, urmând ca în data de 28 aprilie 2014 să fie 
anunţate printr-un e-mail echipele care au trecut de preselecţie. Cele mai 
ingenioase şi interesante proiecte vor intra în concursul ce se va desfăşura în 
data de 9 mai 2014.  

În cadrul concursului echipele selectate vor avea posibilitatea să-şi prezinte 
proiectul, timp de 15 minute, în faţa juriului şi a publicului. Juriul va fi prezidat 
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de un reprezentant al conducerii Facultăţii de Istorie şi Filosofie şi va fi format 
din profesori specializaţi pe tema Primului Război Mondial şi al educaţiei non-
formale.  

Juriul va puncta îndeosebi: coerenţa structurării informaţiei (10p), calitatea 
limbajului de specialitate utilizat la redactarea materialului (5p), complexitatea 
tehnică (20p), aspectele estetice (10p), originalitatea (25p), interactivitatea 
(15p) şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor vehiculate (15p).  

Câştigătorii vor fi anunţaţi şi premiaţi la sfârşitul concursului.  

VI. Acordarea şi descrierea premiilor 

Toţi elevii participanţi vor primi Diplomă de participare din partea Centrului 
pentru Dialog European şi Diplomaţie Culturală.  Cele mai interesante 
prezentări vor primi şi Diplome de merit.  

Premiile concursului sunt:  

 Premiul I 
 Premiul II 
 Premiul III 
 Premiu de originalitate 
 Premiu de popularitate. 

Primele patru premii  vor fi stabilite de către juriul concursului, iar premiul pentru 
popularitate va fi acordat echipei favorite a publicului. Toţi spectatorii 
concursului vor fi invitaţi să-şi voteze echipa preferată prin intermediul unui vot 
secret. La intrarea în sala de desfăşurare a concursului susţinătorii elevilor, 
profesorii însoţitori şi voluntarii Centrului pentru Dialog European şi Diplomaţie 
Culturală vor primi o listă a tuturor echipelor participante la concurs, iar la finalul 
acestuia vor putea vota echipa preferată.  

Toate echipele premiate vor primi cărţi din partea Departamentului de Istorie 
Modernă, Arhivistică şi Etnologie şi a Departamentului de Studii Internaţionale 
şi Istorie Contemporană a Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii 
„Babeş- Bolyai”. De asemenea, în conformitate cu parteneriatul încheiat cu 
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, echipele câştigătoare vor fi premiate şi 
de aceasta. 

În plus, Centrul pentru Dialog European şi Diplomaţie Culturală acordă pentru: 

 Locul I – Voucher în valoare de 150 lei/  Librăria Cărtureşti + Voucher în 
valoare de 50 lei/ Papetăria IPB (Iulius Mall); 

 Locul II – Voucher în valoare de 100 lei/  Librăria Cărtureşti + Voucher în 
valoare de 50 lei/ Papetăria IPB (Iulius Mall); 

 Locul III – Voucher în valoare de 50 lei/  Librăria Cărtureşti + Voucher în 
valoare de 50 lei/ Papetăria IPB (Iulius Mall). 



 

4 

Toţi profesorii coordonatori ai echipelor înscrise în proiect vor primi din partea 
Centrului pentru Dialog European şi Diplomaţie Culturală şi a Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Diplome de participare. Profesorilor ai căror elevi se vor 
clasa pe primele cinci locuri le va fi conferită Diplomă de merit pentru 
performanţă şcolară, iar profesorul coordonator al echipei câştigătoare va 
primi Diploma „Profesorul anului”, însoţită de un voucher cadou în valoare de 
50 lei pentru papetăria IPB (Iulius Mall).  

Unităţile şcolare receptive concursului nostru şi care au dat dovadă de o 
implicare activă mobilizând elevii să se înscrie li se va acorda Diplomă de 
merit pentru educaţie non-formală din partea Organizatorului.  

Unităţile şcolare reprezentate de mai mult de trei echipe au oportunitatea de a 
încheia  parteneriate cu Organizatorul  pentru viitoarele proiecte.  

VII. Contestaţii 

Nu se admit contestaţii. Organizatorul Concursului nu are nicio răspundere şi 
nu va putea fi implicat în litigii legate de proprietatea premiilor după acordarea 
acestora. Organizatorul va acorda premiile conform prezentului Regulament, 
neavând obligaţia de a purta corespondenţă privitoare la solicitările 
necâştigătoare.  

VIII. Taxe 

Nu se percep taxe de înscriere şi participare pentru elevi şi cadrele didactice. 

Organizatorului Concursului nu îi revine plata taxelor, impozitelor sau altor 
obligaţii financiare legate de premii. Cheltuielile de transport şi alte cheltuieli 
conexe necesare participării şi/sau deplasării la locul de desfăşurare a 
concursului sunt în sarcina participanţilor.  

IX. Încetarea concursului 

Prezentul concurs poate înceta numai în următoarele situaţii: 

a).   Împlinirea termenului pentru care a fost anunţat concursul; 

b). Apariţia unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii 
Organizatorului din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul 
concurs.  


