ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR
,,TUDOR VLADIMIRESCU”
Craiova

NECLASIFICAT
Exemplar unic

REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a concursului aniversar interjudeţean
„TUDOR VLADIMIRESCU 200”
aprilie–mai 2021

Organizator: Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova

Comisia de elaborare a regulamentului:
Prof. CADEA Nori, Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova
Prof. PRETORIAN Cristina, Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova
Prof. TĂNASIE Monica, Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova
Prof. GRIGORIE Otilia, Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova
1 din 10

Regulament concurs
„TUDOR VLADIMIRESCU 200”

Motto:
„Ridicarea lui Tudor fu deșteptarea nației.”
Nicolae Bălcescu

Argument
Concursul „TUDOR VLADIMIRESCU 200” este parte integrantă a Proiectului „Pe
urmele pandurilor lui Tudor Vladimirescu” lansat de

Colegiul Naţional Militar „Tudor

Vladimirescu” din Craiova, având ca scop marcarea a 200 de ani de când Tudor a ridicat
stindardul revoluției.
Proiectul se va desfășura în acest an și are ca scop sădirea în rândurile tinerei generații a
unor înălțătoare sentimente de patriotism, printr-o mai bună cunoaștere a faptelor înaintașilor și a
relicvelor trecutului.
Concursul se adresează elevilor colegiilor militare din țară, în vederea evocării
personalității lui Tudor Vladimirescu, într-o ediție aniversară prilejuită de împlinirea a 200 de ani
de la Revoluția condusă de marele pandur, eveniment istoric care a marcat începutul procesului
de renaștere națională. Concursul își propune să dezvolte capacitatea elevilor de manifestare
originală în domeniul istoriei, literaturii și educației plastice.

Obiective generale
- Formarea personalităţii elevilor, prin însuşirea de valori ale istoriei naţionale;
- Stimularea şi valorificarea potenţialului imaginativ şi creator al elevilor în domeniul
literaturii, ca modalitate de exprimare originală a sinelui;
- Dezvoltarea capacității de receptare și exprimare a frumosului în creații plastice.
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Obiective specifice
- Studierea și interpretarea surselor istorice referitoare la tema concursului, formularea
unor

puncte de vedere;
- Dezvoltarea competenţelor de elaborare a unor texte originale;
- Aplicarea noţiunilor de teorie literară însuşite în cadrul orelor de limba şi literatura

română;
- Exersarea competenţelor culturale;
-

Dezvoltarea gândirii critice, cultivarea expresivităţii şi dezvoltarea spiritului de

competiţie

şi fair-play;

- Formarea unor deprinderi practice, artistice;
- Cultivarea imaginației și a creativității elevilor;
- Promovarea lucrărilor premiate în cadrul concursului în revista aniversară și pe pagina
oficială de facebook a unității de învățământ organizatoare.
Grupul țintă
Concursul se adresează elevilor de la colegiile militare - Colegiului Național Militar
„Tudor Vladimirescu” din Craiova, județul Dolj, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din
Alba Iulia, județul Alba, Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, județul
Prahova, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, județul
Suceava, Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, județul Constanța.

Descriere
a. Titlul activităţii: Concursul aniversar „TUDOR VLADIMIRESCU 200”
b. Perioada de desfăşurare: februarie-mai 2021
- 30 aprilie 2021 – data limită de trimitere a lucrărilor
- 10 mai 2021 – jurizarea și anunțarea rezultatelor
c. Locul desfăşurării:
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Concursul se va desfășura la Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, str.
Vasile Alecsandri, nr. 91, cod poştal 200463, Dolj.
Participarea elevilor va fi indirectă.
d. Participanţi: elevii colegiilor militare din țară și profesorii coordonatori
e. Descrierea activității.
Concursul se va realiza prin participarea indirectă a elevilor și presupune trei secțiuni:
 Secţiunea I – eseu istoric, probă individuală
 Secţiunea a II-a – creaţie literară (poezie), probă individuală
 Secţiunea a III-a – creaţie plastică, probă individuală
Secţiunea I – eseu istoric


Tema eseurilor istorice va fi la alegerea elevilor participanţi, inspirându-se din biografia
lui Tudor Vladimirescu şi din evenimentele specifice contextului socio-politic al perioadei
premergătoare declanşării sau din momentele care s-au succedat în timpul Revoluţiei de la
1821.



Pentru o mai bună ilustrare a temei abordate, se pot insera imagini.



Fiecare colegiu militar poate înscrie în concurs maximum 3 lucrări.



Lucrările vor avea între 500-600 de cuvinte şi vor respecta următoarele cerinţe de
tehnoredactare:
Titlul se va scrie pe primul rând, cu majuscule, font Times New Roman, size 14, Bold; în

dreapta, pe rândul următor, cu font Times New Roman, size 12, Bold, se vor scrie numele și
prenumele elevului, clasa, instituţia (fără prescurtări), numele profesorului îndrumător; textul se
va scrie la două rânduri după numele profesorului îndrumător; tehnoredactarea textului:
Microsoft Office Word 2007, font Times New Roman, size 12, Normal, la un rând, margini egale
de 20 mm, text aliniat „justified”. Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice, semnele de
punctuație vor fi scrise imediat după cuvinte.


În evaluarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:
- rigoarea ştiinţifică a conţinutului;
- modul de redactare (originalitate în alegerea temei, structurarea logică a conţinuturilor,
interpretarea fenomenelor şi a evenimentelor istorice, aparat critic şi bibliografie
minimală);
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- argumentarea (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, de analiză şi analogie
istorică, abilitate în citirea, interpretarea şi integrarea surselor istorice);
- ilustrarea temei cu ajutorul unor imagini reprezentative;
- încadrarea în tema concursului și în limitele de spațiu (500-600 de cuvinte).
Secţiunea a II-a - creaţie literară (poezie)


Tema creaţiilor literare va fi la alegerea elevilor participanţi, inspirându-se din biografia
lui Tudor Vladimirescu şi din evenimentele specifice contextului socio-politic al perioadei
premergătoare declanşării sau din momentele care s-au succedat în timpul Revoluţiei de la
1821.



Fiecare colegiu militar poate înscrie în concurs maximum 3 lucrări;



Lucrările vor respecta următoarele cerinţe de tehnoredactare:
Titlul se va scrie pe primul rând, cu majuscule, font Times New Roman, size 14, Bold; în

dreapta, pe rândul următor, cu font Times New Roman, size 12, Bold, se vor scrie numele și
prenumele elevului, clasa, instituţia (fără prescurtări), numele profesorului îndrumător; textul se
va scrie la două rânduri după numele profesorului îndrumător; tehnoredactarea textului:
Microsoft Office Word 2007, font Times New Roman, size 12, Normal, la un rând, margini egale
de 20 mm, text aliniat „justified”. Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice, semnele de
punctuație vor fi scrise imediat după cuvinte.


În evaluarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:
- adecvarea la tema propusă de proiect;
- valorificarea calităţilor particulare ale limbajului artistic;
- originalitatea aspectelor formale şi de conţinut ale creaţiei;
- sensibilitatea şi puterea de transmitere a mesajului.

Secţiunea a III-a - creaţie plastică


Lucrările plastice trebuie realizate pe format A3, tehnică de execuție: creion, cărbune,
peniță, acuarelă, tempera, culori acrilice, tehnică mixtă.



Tema creaţiilor plastice va fi la alegerea elevilor participanţi, inspirându-se din biografia
lui Tudor Vladimirescu şi din evenimentele specifice contextului socio-politic al perioadei
premergătoare declanşării sau din momentele care s-au succedat în timpul Revoluţiei de la
1821.
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Fiecare colegiu militar poate înscrie în concurs maximum 5 lucrări.



Lucrările vor fi etichetate pe verso: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, școala de
proveniență.



În evaluarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:
- compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);
- raportul dintre elementele desenate (proporții);
- încadrarea în tema plastică;
- performarea sarcinilor (competenţele şi abilităţile manifestate);
- documentarea (identificarea bibliografiei, datelor istorice de referinţă, prelucrarea/
regândirea ideilor, informaţiilor şi relevanţa lor pentru câmpul tematic respectiv).

Notă


Cadrele didactice care au îndrumat activitatea elevilor sunt rugate să trimită lucrările elevilor și
documentele de înscriere după cum urmează:
-

Lucrările înscrise în concurs la secțiunile I și a II-a, lucrările de la secțiunea a III-a
scanate, fișa de înscriere (anexa 1), acordul cu privire la publicarea materialelor
creație proprie participante în concurs, utilizarea și prelucrarea datelor personale
(semnat și scanat - anexa 2) și fotografiile elevilor participanți la toate secțiunile se
vor trimite la adresa de e-mail vladimirescutudor200@gmail.com până la data de 30
aprilie 2021.

-

Documentele fiecărui elev (lucrarea înscrisă în concurs, fișa de înscriere - anexa 1,
acordul semnat și scanat - anexa 2 și fotografia elevilor în ținută militară) vor fi
trimise într-un fișier/arhivă denumit/ă astfel: NUME_PRENUME_ȘCOALA.

-

Fotografiile elevilor premiați vor fi publicate în mediul online şi în revista
aniversară „Tudor Vladimirescu 200ˮ.

-

Lucrările înscrise la secțiunea III și acordul (anexa 2) cu privire la publicarea
materialelor creație proprie participante în concurs, utilizarea și prelucrarea datelor
personale se vor trimite în format fizic la adresa: Colegiul Național Militar „Tudor
Vladimirescu” , str. Vasile Alecsandri, nr. 91, cod poştal 200463, Craiova, Dolj, data
limită a poștei - 30 aprilie 2021.
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Autorii lucrărilor își asumă răspunderea pentru originalitatea conținutului.



Organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile
tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.



Nu se percepe taxă de participare. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Se vor acorda
premiile I, II, III şi menţiuni. Toţi participanţii (cadre didactice şi elevi) vor primi diplomă de
participare.



Jurizarea lucrărilor se va face până la data de 10 mai 2021 de către un juriu format din cadre
didactice de specialitate din învăţământul universitar, colaboratoare ale proiectului educaţional.



Un elev se poate înscrie la mai multe secțiuni, cu o singură lucrare pe secțiune.

Coordonatori:
Prof. CADEA Nori Ionela

_____________________

Prof. PRETORIAN Cristina

_____________________

Prof. TĂNASIE Monica

_____________________

Contact:
E-mail: vladimirescutudor200@gmail.com
Adresa: Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” , str. Vasile Alecsandri, nr. 91, cod
poştal 200463, Craiova, Dolj
Telefon:

0766 628 933 (prof. Nori Ionela CADEA)
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Anexa 1

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL ANIVERSAR
„TUDOR VLADIMIRESCU 200”

AUTOR (nume și prenume elev):

___________________________________

PROFESOR COORDONATOR:

____________________________________

TITLUL LUCRĂRII:

____________________________________

SECȚIUNEA:

____________________________________

INSTITUȚIA:

____________________________________

ADRESA ȘCOLII:

____________________________________

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: ___________________________________

TELEFON:

____________________________________

E-MAIL:

____________________________________

8 din 10

Anexa 2 (pentru elevii minori)

ACORD
Subsemnatul,

_________________________________________________,

legitimat cu CI seria __________, nr. ___________________________, domiciliat
în ________________________________________________________________,
în

calitate

de

părinte/tutore/reprezentant

legal

al

elevului

__________________________________________________________________,
prin prezenta îmi declar acordul cu privire la participarea fiului meu/fiicei mele la
Concursul aniversar „TUDOR VLADIMIRESCU 200”, desfăşurat on-line în
cadrul Proiectului „Pe urmele pandurilor lui Tudor Vladimirescu”, organizat
de Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” din Craiova, în perioada
aprilie - mai 2021.
De asemenea, îmi declar acordul cu privire la publicarea de către Colegiul
Național Militar ,,Tudor Vladimirescu” din Craiova a materialelor creație proprie
participante în concurs și a fotografiei personale a elevului în Revista aniversară
„TUDOR VLADIMIRESCU 200”, în mediul on-line și în expozițiile organizate
de Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” din Craiova în cadrul
proiectului „Pe urmele pandurilor lui Tudor Vladimirescu”, utilizarea și
prelucrarea datelor personale în acest scop, având

în vedere prevederile

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date.

Semnătura

Data
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Anexa 2 (pentru elevii majori)

ACORD

Subsemnatul,
legitimat

cu

__________________________________________________,
CI

seria

__________,

nr.

____________,

domiciliat

în

__________________________________________________________________,
în calitate de elev cu vârsta de peste 18 ani, prin prezenta îmi declar acordul cu
privire la publicarea de către Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu” din
Craiova a fotografiei personale și a materialelor creație proprie participante la
Concursul aniversar „TUDOR VLADIMIRESCU 200” în Revista aniversară
„TUDOR VLADIMIRESCU 200”, în mediul on-line și în expozițiile organizate
de Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” din Craiova în cadrul
proiectului „Pe urmele pandurilor lui Tudor Vladimirescu”, utilizarea și
prelucrarea datelor personale în acest scop, având

în vedere prevederile

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date.

Semnătura

Data
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