„Ce înseamnă comunismul pentru mine?”
Concurs de eseuri şi artă grafică, care vizează creşterea interesului elevilor
pentru istoria comunismului românesc

Organizatori: Concursul este organizat de Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului și Memoria Exilului Românesc în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei Naționale și Fundația Konrad Adenauer.
SCOPUL proiectului este de a creşte şi de a menţine interesul tinerilor pentru
istoria recentă a României şi de a-i determina să reflecteze asupra naturii
totalitare şi represive a regimului comunist din România. Stimulând cercetarea
personală şi creativitatea, proiectul îşi propune să dezvolte reflecţia personală a
tinerilor asupra unei perioade istorice care marchează încă evoluţia şi
dezvoltarea societăţii româneşti.
GRUPUL ŢINTĂ al proiectului îl reprezintă elevii înscrişi în clasele IX-XII în
unităţile de învăţământ din mediul urban şi rural, respectiv din liceele de artă, din
circuitul Ministerul Educaţiei Naționale.
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI. Proiectul constă în lansarea concursului cu tema
Ce înseamnă comunismul pentru mine?, care va avea două secţiuni: una de
eseuri şi alta de artă grafică pe tema anunţată.
1. Secţiunea de eseuri se adresează elevilor înscrişi în clasele IX-XII, în unităţile
de învăţământ din România din circuitul MECTS, atât din mediul urban, cât şi din
cel rural. Participanţii vor redacta un eseu pe tema Ce înseamnă comunismul
pentru mine?
 Te xtul tre buie s ăa ibăo dim e ns iune cuprins ăîntre 3 şi m a xim 5 pa gini, s cris e
la calculator cu font Times New Roman, dimensiunea caracterului 12, la 1 rând şi
½ şi va avea un titlu ales de participant. Eseul va fi însoţit de Fişa de înscriere
obligatorie, necompletarea acesteia atrăgând descalificarea lucrării. Pentru
variantele electronice, Fişa de înscriere va fi ataşata la mail împreună cu
lucrarea.

 Da ta lim ităde pre da re a e s e urilor e s te 17 m a i 2013. Es e urile vor fi trim is e , fie
în variantă tipărită, prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa IICCMER, str.
Alecu Russo, nr. 13-19, et. 5, ap. 11, sector 2, Bucureşti, cod 020522, fie în
variantă electronică la următoarea adresă e-mail: eseu@iiccmer.ro. Emitentului i
se va confirma primirea e-mailului său.
 J uriulcare va evalua eseurile va fi format din experţi ai IICCMER
 Elevii participanți și profesorii coordonatori vor primi diplome de participare
vizate de Ministerul Educației Naționale. Diplomele vor fi trimise începând cu luna
septembrie prin poştă la Inspectoratele Școlare Județene, de unde vor fi
distribuite către școlile din care provin participanții.
 IICCMER îşi re ze rvădre ptul s ăfolos e a s căte xte le în viitoa re le s a le a ctivităţ
i.
Participanţii cedează drepturile de autor IICCMER, iar textele nu vor fi returnate
ulterior.
 Se acorda 10 premii, constând în participarea la Şcoala de vară de la
Făgăraş - Sâmbăta de Sus, organizată de IICCMER în perioada 4 -11 iulie
2013. Toate cheltuielile privind participarea (transport, cazare, masă vor fi
acoperite
de
organizatori).
Detalii
despre
edițiile
anterioare
la
http://www.iiccr.ro/ro/proiecte/proiecte_educationale/elevi/scoala_de_vara/).
 Elevii absolvenți ai clasei a XII-a care vor fi declarați câștigători vor putea
participa la Universitatea de Vară de la Râmnicu Sărat, organizată de IICCMER
în ultima decadă a lunii august 2013. Toate cheltuielile privind participarea
(transport, cazare, masă vor fi acoperite de organizatori). Detalii despre edițiile
anterioare
la
http://www.iiccr.ro/ro/proiecte/proiecte_educationale/studenti/universitatea_de_va
ra/).
2. Secţiunea de desen şi alte forme de artă grafică se adresează elevilor
înscrişi în clasele IX-XII de la liceele de artă din circuitul MECTS. Participanţii vor
realiza desene (acuarelă, creion, etc.), colaje, afişe, grafică pe calculator, pe
tema Ce înseamnă comunismul pentru mine?
 P la nşe le tre buie s ă a ibă o dim e ns iune de m inim A4, s a u, în ca zul ce lor
realizate pe calculator, să aibă o rezoluţie de minim 300 DPI, necesară unei
tipăriri de calitate.
 Da ta lim ităde pre da re a pla nşe lor e s te 17 mai 20103 (data poștei). Planşele
vor fi trimise în original sau în variantă tipărită, pentru cele realizate pe calculator,
prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa IICCMER, str. Alecu Russo, nr.
13-19, et. 5, ap. 11, sector 2, Bucureşti, cod 020522.

 Toa te pla nş
e le vor fi însoţite de Fişa de înscriere obligatorie (lipită pe verso),
necompletarea acesteia atrăgând descalificarea lucrării.
Juriul care va evalua lucrările va fi format din artişti plastici.

 Ele vii pa rticipa n
eț
i participare
și profe s orii coordona tori v
vizate de Ministerul Educației Naționale. Diplomele vor fi trimise începând cu luna
septembrie prin poştă la Inspectoratele Școlare Județene, de unde vor fi
distribuite către școlile din care provin participanții.
 IICCMER îşi re ze rvădre ptul să folosească planşele în viitoarele sale activităţi.
Participanţii cedează drepturile de autor IICCMER, iar planşele nu vor fi returnate
ulterior.
 Se acorda 5 premii, constând în participarea la Şcoala de vară de la Făgăraş
- Sâmbăta de Sus, organizată de IICCMER în perioada 4 -11 iulie 2013. Toate
cheltuielile privind participarea (transport, cazare, masă vor fi acoperite de
organizatori).
Detalii
despre
edițiile
anterioare
la
http://www.iiccr.ro/ro/proiecte/proiecte_educationale/elevi/scoala_de_vara/).
 Ele vii absolvenți ai clasei a XII-a care vor fi declarați câștigători vor putea
participa la Universitatea de Vară de la Râmnicu Sărat, organizată de IICCMER
în ultima decadă a lunii august 2013. Toate cheltuielile privind participarea
(transport, cazare, masă vor fi acoperite de organizatori). Detalii despre edițiile
anterioare
la
http://www.iiccr.ro/ro/proiecte/proiecte_educationale/studenti/universitatea_de_va
ra/).
PERIOADA de desfăşurare şi etape
1. Lansarea proiectului: 2 aprilie 2013
2. Data de predare a eseurilor şi a planşelor grafice: 17 mai 2013
3. Rezultatele vor fi anunţate începând cu 31 mai 2013 pe site-ul IICCMER
REGULAMENTUL concursului şi FIŞA DE ÎNSCRIERE vor fi disponibile pe siteul IICCMER: www.crimelecomunismului.ro

