
CONCURS DE ESEURI
„9 Mai - Ziua Europei și a independenței de stat a României”
I. ORGANIZATORI
Concursul de eseuri „9 Mai - Ziua Europei și a independenței de stat a României” este organizat de către
Inspectoratul Școlar Județean Galați și Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia.
Concursul este organizat cu ocazia manifestărilor dedicate zilei de 9 Mai.
II. DESCRIEREA CONCURSULUI
Multiplele semnificații ale Zilei de 9 Mai (Ziua Independenței, Ziua Victoriei și Ziua Europei) ne oferă ocazia de
a organiza activităţi şi festivităţi pentru a sărbători împreună aceste momente istorice.
Concursul se adresează elevilor claselor VII-XII din cadrul instituțiilor școlare din județul Galați și constă în
realizarea unor eseuri de către elevi.
Pentru prima ediţie a concursului, organizatorii propun următoarele teme:
 9 mai - Ziua Independenței;
 9 mai - Ziua Victoriei;
 9 mai - Ziua Europei;
 Oameni politici remarcabili – embleme naționale și europene în slujba marilor idealuri politice.
Concurenţii au posibilitatea ca, împreună cu profesorii coordonatori şi în funcţie de afinităţile şi interesele lor
legate de studiul lecturilor, să decidă cu privire la subiectele și modul de abordare a acestora, respectând propria
viziune, dar și normele din Ghidul pentru redactarea unui eseu. Un elev se poate înscrie în concurs cu un singur
eseu.
Eseul nu va depăşi 3 pagini, va fi redactat în limba română și se vor folosi caractere Times New Roman de
mărimea 12, la o distanţă între rânduri de 1,5. Este obligatoriu să se respecte următoarea structură: introducere (5-10
rânduri), cuprins, concluzie (5-10 rânduri). Eseul va argumenta ideea din titlu și vor fi indicate referinţele bibliografice.
Evaluarea eseurilor se va face, după metoda anonymous peer review, de către un juriu, în perioada 1-5 mai
2014. Fiecare eseu va fi citit de doi profesori, independent unul de altul, şi va fi notat pe o scară de la 1 la 10.
Evaluarea eseului va ţine cont de următoarele criterii:
 menționarea corectă a numelor personalităţilor, a momentelor importante din istoria Uniunii Europene și a
României precum și din istoria contemporană - 2 puncte;
 precizia şi rigoarea construcţiei textului şi a argumentării - 2 puncte;
 gradul de originalitate - 2 puncte;
 respectarea condiţiilor de tehnoredactare, aspect general - 2 puncte;
 se acordă 2 puncte din oficiu.
Participanții la concurs vor aduce materialele realizate, împreună cu formularul de înscriere completat, la sediul
Centrului Europe Direct Galaţi, strada Eroilor nr. 13A sau vor transmite aceste materiale la adresa de e-mail
cie_galati@yahoo.com. Varianta electronica a eseului va avea denumirea “eseu – nume_prenume”. Perioada de
înscriere la concurs este 1-30 aprilie 2014.
Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 8 Mai 2014, pe pagina de facebook a Centrului Europe Direct
Galați iar câștigătorii vor fi anunțați telefonic. Nu se primesc contestaţii. Materialele participante la concursul „9 Mai Ziua Europei și a independenței de stat a României” nu vor fi restituite participanţilor.
În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii:
Locul I: Set stilou și pix;
Locul II Geantă tip poștaș;
Locul III: Suport birou cu funcții.
Festivitatea de premiere va avea loc în data de 9 mai 2014, locația și ora fiind comunicate în timp util, pe
pagina de facebook a Centrului.
Informații suplimentare precum și Ghidul pentru redactarea unui eseu pot fi obținute de la domnul profesor
Mihai Șonei, inspector școlar istorie și discipline socio-umane, telefon 0741608799, e-mail: mihai_sonei@yahoo.com
sau accesând link-ul http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate11/regulament-eseuri.pdf.

