„Un altfel de muzeu în școala ta: Muzeul comunismului”

Concurs de creație, având ca scop creșterea conștentizării în rândul elevilor a
consecințelor regimului comunist din România

Scopul proiectului este de a îndrepta atenția tinerilor liceeni către viața cotidiană
în comunism. Prin recompunerea unui cadru reprezentativ al acelei perioade, tinerii
vor fi martorii din prezent ai efectelor regimului comunist asupra vieții de familie,
valorilor tradiționale și asupra societății în ansamblu. O conștientizare a acestor
aspecte prin cercetarea personală și creativitate va contribui la formarea unei reflecții
personale a tinerilor asupra elementelor reprezentative care au redat natura
totalitară și represivă a regimului comunist în România.
Grupul țintă al acestui proiect îl reprezintă elevii din clasele IX-XII din unitățile
de învățământ din România care aparțin de Ministerul Educației Naționale. Proiectul
vizează liceenii care provin atât din mediul urban, cât și din cel rural.
Activitățile proiectului constau în organizarea unui concurs pe tema „Un altfel
de muzeu în școala ta: Muzeul comunismului”. Concursul se bazează pe
recompunerea unui cadru reprezentativ al acelei perioade, prin expunerea de
materiale care să arate efectele regimului comunist asupra societății românești.
Concursul de creație se adresează elevilor înscriși în clasele IX-XII.
Participanții vor crea, prin intermediul desenelor (cariocă, acuarelă, creion etc.), al
fotografiilor sau prin expunerea unor obiecte reprezentative pentru perioada
comunismului românesc, o expoziție care să aibă drept referință tema concursului
„Un altfel de muzeu în școala: Muzeul comunismului”.


Echipele au dreptul de a alege o tematică a expoziției;



Planșele vor avea o dimensiune de minim A4, iar în cazul celor realizate pe
calculator, este nevoie de o rezoluție de 240 DPI pentru o tipărire de calitate a
materialelor;
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Fotografiile și obiectele expuse trebuie să fie relevante pentru tema concursului.
De asemenea, trebuie menționată sursa acestora;



Materialele expuse vor fi prezentate juriului prin oricare din cele trei forme:
a) fotografierea expoziției atât în ansamblu, cât și în detaliu;
b) filmarea exponatelor care poate cuprinde o scurtă prezentare a
obiectelor, planșelor sau fotografiilor;
c) un document Power Point care poate cuprinde colaje fotografice cu
exponatele, prezentarea obiectelor, planșelor sau fotografiilor pe tema
aleasă.
− Materialele vor fi însoțite de o scurtă descriere care să cuprindă titlul
concursului, precum și prezentarea expoziției (obiectele expuse, tema
expoziției etc.).
− Fișa de înscriere obligatorie disponibilă pe site-ul Institutului va însoți
materialele de prezentare, iar necompletarea acesteia va duce la
descalificarea participanților.
− Toate materialele necesare înscrierii expuse anterior vor fi trimise la
adresa concurs@iiccmer.ro până la data de 21 martie 2014. Emitentului i
se va confirma automat primirea e-mailului.



Juriul format din experți IICCMER, reprezentați ai Fundația Konrad Adenauer,
curatori și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, va evalua
materialele de prezentare ale expozițiilor organizate de tinerii din clasele IX-XII;



Diplomele de participare se acordă profesorilor coordonatori și elevilor
participanți;



De asemenea, IICCMER își rezervă dreptul de a utiliza materialele de
prezentare ale expoziției în viitoarele sale activități. Participanții cedează
drepturile de autor către IICCMER;



Se vor desemna 5 echipe câștigătoare. O echipă va fi formată din 4 elevi și un
profesor coordonator;



Premiul concursului constă în participarea tinerilor la activitățile culturale și
sociale desfășurate în cadrul Școlii Altfel Drepturile omului în istoria recentă a
României, organizată la Bran, în perioada 4-10 aprilie. Cheltuielile de transport,
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cazare, masă și accesul în instituțiile culturale trecute în lista activităților vor fi
asigurate de către organizatori.
Perioada de desfășurare și etape:
1. Lansarea proiectului: 6 februarie 2014
2. Perioada de aplicare la concurs: 6 februarie - 21 martie 2014
3. Perioada de evaluare a aplicațiior: 24 - 26 martie 2014
4. Anunțarea rezultatelor: 27 martie 2014
5. Programul Școala Altfel: 4 - 10 aprilie 2014
REGULAMENTUL concursului şi FIŞA DE ÎNSCRIERE vor fi disponibile pe
site-ul IICCMER: www.iiccmer.ro.
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