Ziarul de Vrancea – 6 februarie 2008
Concurs de eseuri si arta grafica pe tema comunismului
Elevii claselor V- XII sint invitati sa se inscrie la un concurs de eseuri si arta grafica ce
vizeaza istoria comunismului romanesc, organizata de Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului din Romania (IICCR).
Elevii sint invitati sa trimita lucrari pe tema "Elev in comunism" pina pe 15 aprilie
Competitia "Elev in comunism" este menita sa-i determine pe elevi sa reflecteze asupra
naturii totalitare si represive a regimului de dinainte de 1989, perioada istorica ce
marcheaza inca societatea. Totodata, concursul doreste sa stimuleze cercetarea personala
si creativitatea adolescentilor. Eseurile trebuie sa aiba 3-5 pagini scrise la calculator, cu
font Times New Roman, dimensiunea caracterului 12, distantare la un rind si jumatate.
Data limita de predare a eseurilor este 15 aprilie. Ele trebuie transmise prin posta, cu
confirmare de primire, la OP 39, CP 50 Bucuresti sau prin e-mail la adresa
concurseseu@iiccr.ro. Toti elevii care vor trimite eseuri, cit si profesorii coordonatori vor
primi diplome de participare. Eseurile cistigatoare, pe categoriile V-VIII si IX-XII, vor fi
publicate de IICCR într-un volum, care va fi distribuit unitatilor de învatamint. La
sectiunea desen si arta grafica, elevii pot realiza desene (acuarela, creion etc.), dar si
colaje, afise, grafica pe calculator. Plansele trebuie sa aiba dimensiune A4 sau, in cazul
celor realizate pe calculator, sa aiba o rezolutie de 240 DPI. Data limita de predare este
tot 15 aprilie, adresele de transmitere fiind OP 39, CP 50 Bucuresti sau
concursgrafica@iiccr.ro. Plansele vor fi evaluate separat pentru clasele V-XII, profil
tehnic, vocational (altul decit arta) si clasele V-XII din liceele de arta. Lucrarile
cistigatoare vor fi incluse intr-o mini-expozitie organizata in timpul unei festivitati de
premiere, dar si intr-o alta locatie unde va putea fi vizitata permanent. Cistigatorii vor fi
anuntati pe 9 mai, iar premierea va avea loc pe 16 mai. Atit la concursul de eseuri, cit si
la cel de grafica, premiul I va fi recompensat cu un aparat foto digital, premiul II va
consta intr-un iPod, iar premiul III intr-un Flash Pen. Se vor mai acorda doua mentiuni la
fiecare din categoriile enuntate, constind intr-o enciclopedie de istorie universala. Detalii
suplimentare se pot gasi pe site-ul IICR, pe site-ul IICCR, www.crimelecomunismului.ro.
(C. STANILA).
http://www.ziaruldevrancea.ro/index.php?articol=17342
Gandul – 8 februarie 2008
Tu ştii cum e să fii „Elev în comunism”?
Ce înseamnă pentru tine comunismul? Cum l-ai descrie în cuvinte? Dar în culori? Dacă
eşti elev în clasele V-XII, ai şansa să arăţi cum vezi tu fostul regim comunist din
România şi să primeşti diplome şi premii. Tot ce trebuie să faci este să scrii un eseu, nu
mai lung de 5 pagini sau să realizezi desene (acuarelă, creion etc.), colaje, afişe, grafică
pe calculator, având tema „Elev în comunism”. Lucrările trebuie trimise, începând cu 15
februarie, la adresa OP 39, CP 50, Bucureşti sau, prin e-mail, la adresele

concurseseu@iiccr.ro sau concursgrafica@iiccr.ro. Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului în România şi Ministerul Educaţiei te vor premia cu aparate foto digitale,
iPod-uri, Flash Pan-uri şi enciclopedii de istori universală.
Nu uita că trebuie să completezi o fişă de înscriere, pe care o poţi găsi pe site-ul celor
două instituţii şi că data limită de predare a lucrărilor este 15 aprilie. Rezultatele vor fi
anunţate începând cu 9 mai, pe site-urile celor două instituţii partenere, iar festivitatea de
premiere se va desfăşura pe 16 mai. Eseurile câştigătoare vor fi publicate de IICCR întrun volum care va fi distribuit în şcoli, iar planşele vor fi afişate într-o miniexpoziţie şi vor
fi folosite de către institut în viitoarele sale activităţi. Mai multe informaţii poţi găsi pe
www.crimelecomunismului.ro.
Clujeanul – 14 februarie 2008
Cum era să fii elev în comunism?
Ministerul Educaţiei şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in România îi
invită, de vineri, 15 februarie, pe toţi elevii de gimnaziu şi liceu, la un exerciţiu de
imaginaţie. Pentru concursul "Elev în comunism", aceştia trebuie să realizeze un eseu sau
o lucrare grafică în care să arate cum îşi închipuie ei că erau elevii înainte de Revoluţie.
Eseurile pe tema "Elev în comunism" trebuie să aibă în 3 şi 5 pagini tehnoredactate şi să
fie trimise până în 15 aprilie. Lucrările câştigătoare urmează să fie publicate într-un
volum, iar autorii lor vor fi premiaţi la Bucureşti.
Pentru concursul de artă grafică, elevii trebuie să realizeze desene în creion, acuarele, sau
colaje, afişe, de dimensiunea A4. Cele mai bune dintre ele vor putea fi admirate în cadrul
unei expoziţii. Şi aceste lucrări trebuie trimise până în 15 aprilie, iar detalii despre
condiţiile şi modalitatea de înscriere se pot găsi pe site-ul www.crimelecomunismului.ro.
http://www.clujeanul.ro/liceeni-clujeni/cum-era-sa-fii-elev-in-comunism-2385273
Graiul Maramuresului – 15 februarie 2008
„Elev în comunism” - concurs de eseuri şi artă grafică
În 15 februarie a fost lansat proiectul „Elev în comunism”, concurs de eseuri şi artă
grafică, avînd ca scop creşterea interesului elevilor pentru istoria comunismului
românesc. Data de predare a eseurilor şi a planşelor grafice: 15 aprilie 2008. Rezultatele
vor fi anunţate începînd cu 9 mai. Festivitatea de premiere: 16 mai.
SCOPUL proiectului este de a creşte interesul copiilor şi tinerilor pentru istoria recentă a
României şi a-i determina să reflecteze asupra naturii totalitare şi represive a regimului
comunist din România. Stimulînd cercetarea personală şi creativitatea, proiectul îşi
propune să dezvolte reflecţia personală a copiilor şi tinerilor asupra unei perioade istorice
care marchează încă evoluţia şi dezvoltarea societăţii româneşti. GRUPUL ŢINTĂ al

proiectului îl reprezintă elevii înscrişi în clasele V-XII în unităţile de învăţămînt din
România din circuitul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, atît din mediul
urban, cît şi din cel rural.
Proiectul constă în lansarea a două concursuri cu tema „Elev în comunism”, unul de
eseuri şi cel de-al doilea de artă grafică. Concursul de eseuri se adresează elevilor înscrişi
în clasele V-XII. Participanţii vor redacta un eseu pe tema „Elev în comunism”. Toţi
elevii care vor trimite eseuri, cît şi profesorii coordonatori implicaţi în proiect vor primi
diplome de participare. Eseurile cîştigătoare vor fi publicate de IICCR într-un volum,
care va fi distribuit unităţilor de învăţămînt din circuitul Ministerului Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului. Concursul de desen şi alte forme de artă grafică se adresează elevilor
înscrişi în clasele V-XII. Participanţii vor realiza desene (acuarelă, creion etc.), colaje,
afişe, grafică pe calculator, pe tema „Elev în comunism”. Toţi elevii participanţi vor
primi diplome de participare la proiect. De asemenea, toate şcolile şi profesorii
coordonatori implicaţi vor primi diplome de participare la proiect. Planşele cîştigătoare
vor fi afişate de IICCR într-o miniexpoziţie organizată în timpul festivităţii de premiere
sau cu titlu permanent într-o locaţie care va fi stabilită ulterior. Premiile constau în
aparate foto digitale, iPod-uri, Flash Pen-uri, enciclopedii. REGULAMENTUL
concursului şi FIŞA DE ÎNSCRIERE vor fi disponibile pe site-ul Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR).
http://www.graiul.ro/?p=5662
Hunedoara Online – 15 februarie 2008
"Elev în comunism" – concurs de eseuri
DEVA - Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România derulează,
începând cu data de 15 februarie şi până pe 15 aprilie, concursul naţional de eseuri şi artă
grafică "Elev în comunism".
Scopul proiectului este de a creşte interesul copiilor pentru istoria recentă a României şi
a-i determina să reflecteze asupra naturii totalitare şi represive a regimului comunist. Pot
participa la concurs elevii din clasele V-XII. La secţiunea eseuri, participanţii vor redacta
un eseu pe tema "Elev în comunism". Textul trebuie să aibă 3-5 pagini, scrise la
calculator cu fontul Times New Roman, dimensiunea caracterului 12, la un rând şi
jumătate; titlul va fi ales de participant.
Data-limită de predare a eseurilor este 15 aprilie 2008. Eseurile vor fi trimise fie în
varianta tipărită, prin poştă, cu confirmare de primire, la OP 39, CP 50, Bucureşti, fie în
varianta electronică la următoarea adresă de e-mail: concurseseu@iiccr.ro. Emitentului i
se va confirma automat primirea mail-ului transmis. Eseurile vor fi evaluate separat,
pentru clasele V-VIII şi IX-XII. Mai multe detalii despre concurs, pe www.iiccr.ro.
Organizatorii concursului urmăresc realizarea unor lucrări care să poarte amprenta
viziunii elevilor anului 2008 asupra statutului de elev în comunism.

http://www.huon.ro/stiri/im:huon:news_special-hunedoara/articol/elev-238n-comunism-concurs-de-eseuri/cn/news-20080215-05012635
InfoBrasov – 15 februarie 2008
Concurs de eseuri si arta grafica „Elev in comunism“
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania organizeaza concursul
national de eseuri si arta grafica „Elev in comunism”.
Scopul proiectului este de a creste interesul copiilor si tinerilor pentru istoria recenta a
Romaniei si a-i determina sa reflecteze asupra naturii regimului comunist din Romania.
Stimuland cercetarea personala si creativitatea, proiectul isi propune sa dezvolte reflectia
personala a copiilor si tinerilor asupra unei perioade istorice care marcheaza inca evolutia
si dezvoltarea societatii romanesti.
Proiectul consta in lansarea a doua concursuri cu tema „Elev in comunism”, unul de
eseuri si cel de-al doilea de arta grafica.
Pot participa la concurs elevii din clasele V-XII.
Concursul de eseuri
Participantii vor redacta un eseu pe tema „Elev in comunism”. Textul trebuie sa aiba o
dimensiune cuprinsa intre 3 si maxim 5 pagini. Eseurile vor fi evaluate separat, dupa cum
urmeaza: clasele V-VIII si clasele IX-XII. Juriul va fi format din experti ai IICCR si ai
MECT. Toti elevii care vor trimite eseuri, cat si profesorii coordonatori implicati in
proiect vor primi diplome de participare. Diplomele vor fi trimise scolilor participante
prin posta, cu confirmare de primire, acestea urmand a fi distribuite de scoala diversilor
participanti.
Eseurile castigatoare vor fi publicate de IICCR intr-un volum, care va fi distribuit
unitatilor de invatamant din circuitul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
O festivitate de premiere va fi organizata de IICCR la Bucuresti, unde toti castigatorii vor
fi invitati.
Concursul de desen si alte forme de arta grafica
Participantii vor realiza desene (acuarela, creion, etc.), colaje, afise, grafica pe calculator,
pe tema Elev in comunism.
Plansele trebuie sa aiba o dimensiune de minim A4 sau, in cazul celor realizate pe
calculator, sa aiba o rezolutie de 240 DPI, necesara unei tipariri de calitate.
Pentru ambele sectiuni, data limita de predare a lucrarilor este 15 aprilie 2008. Acestea
vor fi trimise, fie in varianta tiparita, prin posta, cu confirmare de primire, la OP 39, CP
50, Bucuresti, fie in varianta electronica la urmatoarea adresa e-mail:
concurseseu@iiccr.ro . Emitentului i se va confirma automat primirea e-mailului sau.
http://www.infobrasov.net/reportaj_20624_Concurs-de-eseuri-si-arta-grafica%E2%80%9EElev-in-comunism%E2%80%9C.html

Romania Libera 18 februarie 2007
Elev in comunism
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR) ii provoaca pe
tinerii romani sa retraiasca experientele unui elev in timpul regimului comunist. Este
vorba de concursul national de eseuri si arta grafica "Elev in comunism", care se va
derula la nivelul intregii tari pana pe 15 aprilie. Concursul, care a ajuns la a II-a editie, se
adreseaza elevilor din clasele V-XII si este organizat in parteneriat cu Ministerul
Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Concursul are drept scopuri cresterea interesului
elevilor pentru istoria comunismului romanesc si, totodata, stimularea reflectiei acestora
asupra crimelor, abuzurilor si discriminarilor pe care regimul comunist le-a impus
societatii romanesti vreme de 40 de ani. Mai scurt, o incercare de a nu fi uitata o perioada
neagra a Romaniei, cea comunista. In acest an, organizatorii urmaresc realizarea unor
lucrari care sa poarte amprenta personalitatii si a viziunii elevilor din Romania anului
2008 asupra statutului de elev in comunism. Atat elevii care vor participa la acest
concurs, cat si profesorii coordonatori implicati in proiect vor primi diplome de
participare, iar cele mai bune eseuri si desene vor fi premiate. Valoarea totala a premiilor
acordate de catre organizator este de aproximativ 2000 de euro. Eseurile castigatoare vor
fi publicate de IICCR intr-un volum, iar desenele premiate vor fi expuse intr-o
miniexpozitie.
http://www.romanialibera.ro/a118111/elev-in-comunism.html
Deutsche Welle – 22 februarie 2008
Elevii şi istoria comunismului
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România organizează în perioada
15 februarie – 15 aprilie un concurs naţional de eseuri şi artă grafică cu tema „Elev în
comunism”.
Concursul destinat elevilor din clasele V-Xll este organizat în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei. Scopul este desigur creşterea interesului elevilor pentru istoria comunismului
în România, pentru cunoaşterea şi reflectarea crimelor şi atrocităţilor pe care regimul
comunist le-a comis aproape o jumătate de secol. Simplu spus, elevii de azi sînt puşi să
imagineze statutul pe care îl aveau elevii în comunism.
Întrebarea pe care mi-o pun este următoarea: sînt elevii de azi pregătiţi şi mai ales
interesaţi să participe la un astfel de concurs şi să ilustreze veridic o perioadă neagră a
societăţii româneşti, despre care unii nu au auzit aproape nimic? Nici acasă în familiile
lor, nici la şcoală, nici în cercurile lor de prieteni, unde cu totul altele sînt subiectele pe
care le discută, iar nu ceea ce a făcut regimul comunist cu întreaga societate românească
timp de aproape o jumătate de secol?
Eu cred că elevii noştri nu sînt pregătiţi pentru o asemenea provocare – nu-i spun
concurs. Pentru că despre perioada noastră comunistă acasă se vorbeşte în şoaptă sau nu

se vorbeşte deloc. Sau, şi mai rău, se vorbeşte despre o perioadă în care „era mai bine
decît acum” – nu puţini sînt azi cei care mai cred acest lucru, reducînd totul la siguranţa
mizeră a zilei de mîine.
Adevărul e că în toate aceste situaţii părinţii refuză să-şi asume o realitate pe care apoi să
o poată povesti şi copiilor lor. Se rezumă la a spune „noi am dus-o greu, nu cum o duceţi
voi acum”.
Poate şi mai grav este ceea ce se întîmplă în şcoli. Sigur că nu există disciplina Istoria
comunismului, dar unde sînt acei profesori cu vocaţie care să le vorbească elevilor lor
despre închisorile comuniste, despre cîţi au murit în încercarea lor de a trece graniţa spre
occident, despre ascultarea telefoanelor şi violarea corespondenţei de către Securitate?
Eu cred că tocmai părinţii ar trebui să fie aceia care să ceară imperativ introducerea
studiului istoriei comunismului în şcoli.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3143218,00.html
Hunedoreanul – 24 februarie 2008
Elev în comunism
CONCURS. Elevii hunedoreni din clasele V-XII pot participa la concursul "Elev în
comunism", organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in România.
Ei pot realiza, la alegere, un eseu ori un desen pe tema comunismului. Acestea trebuie
trimise până 15 aprilie 2008 prin poştă, la OP 39, CP 50, Bucureşti, ori pe e-mail
concurseseu@iiccr.ro.
http://www.hunedoreanul.ro/ultima-ora/elev-in-comunism-2412774
Evenimentul de Botosani – februarie 2008
„Elev in comunism”
Concursul de eseuri si arta grafica are ca scop cresterea interesului elevilor pentru istoria
comunismului romanesc. Grupul tinta al proiectului il reprezinta elevii inscrisi in clasele
V-XII in unitatile de invatamant din Romania din circuitul Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului, atat din mediul urban, cat si din cel rural. Participantii vor
redacta un eseu pe tema Elev in comunism, tinand cont de urmatoarele reguli: textul
trebuie sa aiba o dimensiune cuprinsa intre 3 si maxim 5 pagini, scrise la calculator cu
font Times New Roman, dimensiunea caracterului 12, la 1 rand si ½ si va avea un titlu
ales de participant. Eseul va fi insotit de Fisa de inscriere obligatorie, necompletarea
acesteia atragand descalificarea lucrarii. Concursul de desen si alte forme de arta grafica
se adreseaza elevilor inscrisi in clasele V-XII. Participantii vor realiza desene (acuarela,
creion, etc.), colaje, afise, grafica pe calculator, pe tema Elev in comunism. Plansele

trebuie sa aiba o dimensiune de minim A4, sau, in cazul celor realizate pe calculator, sa
aiba o rezolutie de 240 DPI, necesara unei tipariri de calitate. Data limita de predare a
eseurilor si a desenelor este 15 aprilie pe adresa de e-mail: concurseseu@iiccr.ro.
http://www.evenimentuldebotosani.ro/viewArticol.php?articol_id=22884

