MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETÃRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
COLEGIUL NAŢIONAL „ROMAN-VODĂ”
ROMAN 611028, Str. M. Eminescu, Nr. 4, Telefon: 0233-740300; 0233-740100, Tel/fax 0233-740290
E-mail: cnrvroman2005@yahoo.com, web: cnrv.ro

CONCURS INTERREGIONAL
DE ESEURI LITERARE
„G. IBRĂILEANU”

12 MAI 2012
Ediţia a X-a

Bucuria de a atinge Infinitul în sânul Finitului. De la
Rabindranath Tagore la Mircea Eliade.

I. Calendarul şi comitetul de organizare a concursului

 Data desfăşurării concursului

12 mai 2012

 Programul activităţilor
* 1-31 martie 2012: definitivarea programului, stabilirea partenerilor, a
colaboratorilor şi a listei de invitaţi;
* 1 -15 aprilie 2012: promovarea simpozionului de către Colegiul Naţional
„Roman-Vodă” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, prin poşta electronică
şi mass-media;
* 16 aprilie -5 mai 2012: înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor, prin
poşta electronică, pe adresa de e-mail: ibraileanu8cnrv@yahoo.com;
* 10-11 mai 2012: organizarea sălilor, activităţi de întreţinere, achiziţii specifice;
* 12 mai 2012: desfăşurarea propriu-zisă a concursului;

II. Informaţii despre aplicant
Numele instituţiei / unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Naţional „Roman-Vodă”
Adresa completă: Roman, strada Mihai Eminescu, nr. 4, cod 611028, jud. Neamţ
Număr de telefon: 0233 / 740290
Site şi adresă poştă electronică: www.cnrv.ro, cnrvroman2005@yahoo.com

Persoane de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact):




Romano Gabriela Elena – profesor de limba şi literatura română
Tel. 0742415048; e-mail: gabriela_romano57@yahoo.com
Nacu Anda Iuliana– profesor de limba şi literatura română
Tel. 0745017868; e-mail: cia_cdh@yahoo.com

III.

Organizatori, colaboratori, parteneri
Organizatori




Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Roman





Consiliul Local Roman
Biblioteca „George Radu Melidon”, Roman
TOP ALL TV, Roman

Colaboratori

Parteneri


Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”,Târgu-Neamţ

Comitetul de onoare













Inspector şcolar general, profesor Luminiţa Georgeta Vîrlan
Inspector şcolar general adjunct, profesor Vasile Munteanu
Inspector şcolar de specialitate, profesor , dr.Gheorghe Brânzei
Director al Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”, Târgu Neamţ, profesor,
drd Elisabeta Pascu
Director al Colegiului Naţional „Roman-Vodă”, profesor Mihaela Tanovici
Director adjunct al Colegiului Naţional „Roman-Vodă”, profesor Constantin
Ostafe
Reprezentantul Bibliotecii Municipale „George Radu Melidon”, bibliotecar,
Oana Mihaela Buga
Profesor metodist Magdalena Dinela Anechitei
Profesor metodist Paul Alexandru
Bibliotecar, Cornelia Jora
Profesor metodist Gabriela Elena Romano















Comitetul ştiinţific
Inspector şcolar general, profesor Luminiţa Georgeta Vîrlan
Inspector şcolar de specialitate, profesor, dr. Gheorghe Brânzei
Profesor, Violeta Lăcătuşu
Profesor metodist, Elisabeta Pascu
Profesor metodist Magdalena Dinela Anechitei
Profesor, Mirela Simfora Şoimaru
Profesor, Crina Galavan
Profesor, Anda Iuliana Nacu
Profesor, dr.Mihaela Elena Băltoi
Profesor metodist Paul Alexandru
Bibliotecar, Cornelia Jora
Reprezentant al Bibliotecii Municipale
Profesor metodist Gabriela Elena Romano

Comitetul de organizare


Coordonator - program: profesor metodist Gabriela Elena Romano



Promovarea simpozionului: inspector şcolar general adjunct, profesor Vasile
Munteanu, inspector şcolar de specialitate, profesor, dr. Gheorghe Brânzei



Jurizarea lucrărilor concursului :preşedintele concursului, profesor Violeta
Lăcătuşu, reprezentantul Bibliotecii Municipale , membrii Catedrei de limba şi
literatura română din Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Roman;



Organizarea expoziţiei de desene inspirate din opera scriitorilor români: profesori
Mirela Simfora Şoimaru şi Mihaela Elena Băltoi



Editare materiale pentru promovarea simpozionului, profesor metodist Paul
Alexandru



Prelucrarea electronică a materialelor în vederea publicării: profesor Anda
Iuliana Nacu şi profesor Gabriela Elena Romano



Promovarea simpozionului, atragerea de fonduri
profesori Crina Galavan şi Roxana Prisacaru



Pregătirea expoziţiei tematice,membru al juriului: bibliotecar Cornelia Jora



Pregătirea echipamentului electronic necesar, promovarea simpozionului şi
editarea materialelor: informatician ing. Cristian Tudor

şi primirea participanţilor:

IV. Regulament de organizare, desfăşurare şi participare
Programul concursului


8,30-9,00: Primirea invitaţilor şi a participanţilor; distribuirea mapelor



9,00-10,30: Deschiderea lucrărilor
o Cuvântul invitaţilor
 Inspector şcolar de specialitate, Dr. profesor Gheorghe Brânzei
o Susţinerea lucrărilor înscrise în concurs;



10,30-10,45: Pauză de cafea



10,45-13,30: Susţinerea lucrărilor înscrise în concurs



13,30-14,30: Pauză de masă; finalizarea jurizării;



14,30: Festivitatea de premiere a participanţilor.

V. Motivaţie
Colegiul Naţional „Roman-Vodă” Roman, prin membrii Catedrei de limba şi
literatura română doreşte să pună în valoare relaţia dintre criticul, istoricul şi teoreticianul
literar Garabet Ibrăileanu, nume de prestigiu al culturii române, şi şcoala în care a studiat
în perioada 1883-1887.
De aceea, cu începere din anul şcolar 2003-2004 am lansat la nivel local, apoi şi la
nivel judeţean, un concurs de eseuri literare, a cărui temă s-a schimbat la fiecare ediţie:
Valoarea tradiţiei şi tradiţia valorii; Tip şi arhetip; Roman şi metaroman; Culorile
poeziei şi poezia culorilor; Personajul feminin între creaţia şi analiză; Poetul şi
Divinitatea ;Teatrul modern între ludic şi parodic; Jurnalul scriitorului-mărturie şi
document de epocă, Tipuri de discurs în postmodernism.
Considerăm că în acest fel oferim o şansă de exprimare şi de afirmare a
potenţialului creator, elevilor care nu se regăsesc în concursurile şcolare consacrate,
deschidem o nouă cale de comunicare între elevi şi profesori, între profesori între ei.
Abordarea temei este lăsată la latitudinea participanţilor şi a profesorilor coordonatori.

Pentru eficienţa derulării concursului lucrările se transmit on line persoanei de contact
desemnată de şcoala organizatoare, secretizarea garantând corectitudinea opiniei
membrilor juriului.
În fiecare an, în prima sâmbătă a lunii mai, are loc activitatea finală, respectiv,
susţinerea lucrărilor într-un discurs liber de 3 minute, urmat de o deliberare finală şi de
anunţarea premianţilor.
Tema din acest an şcolar este : Bucuria de a atinge Infinitul în sânul Finitului.
De la Rabindranath Tagore la Mircea Eliade.
În romanul Maitreyi (1933), Mircea Eliade, cu o intuiţie remarcabilă sugera rolul scriitorului
Rabindranath Tagore în percepţia corectă a spiritualităţii orientale de către Occident.
În 2011 UNESCO înscrie în calendarul celebrităţilor anuale omagierea lui Tagore, de la
naşterea căruia se împlinesc 150 de ani.
Afinităţile tematice şi preocuparea constantă pentru metafizic din creaţiile celor doi
scriitori, ne determină să vă propunem pentru actuala ediţie a Concursului de eseuri
“G.Ibrăileanu”, realizarea unor paralele literare între creaţiile celor doi titani ai culturii
universale.
Stimularea creativităţii elevilor prin încurajarea exprimării libere a opiniilor personale
şi pertinente despre literaturăeste prezentă într-un tip de concurs, alternativă la
concursurile şcolare consacrate.

VI. Scopul concursului
Creşterea calităţii în educaţie prin formarea continuă a cadrelor didactice şi
implicarea elevilor în activităţi extracurriculare de înaltă ţinută intelectuală.

VII. Obiective generale


Consolidarea capacităţii intelectuale prin stimularea gândirii critice şi a abordării
din perspectivă personală a unei teme culturale;



Perfecţionarea continuă prin metode ce ies din tiparele formalismului şi ale
obligativităţii;



Abordarea coerentă, argumentată ştiinţific şi motivată metodic a opereilor din
literatura ronă şi universală în demersul didactic;



Promovarea imaginii şcolii nemţene implicate în proiect.

VIII. Competenţe specifice
● Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectura neinclusă în curriculum;
● Valorificarea aptitudinii de abordare în manieră eseistică a unei teme;
● Realizarea conexiunilor pertinente între opere aparţinând patrimoniului universal;
● Încurajarea opiniilor personale, a exprimării lor argumentate;
● Consolidarea deprinderilor de redactare corectă a unui studiu, cu respectarea
itemilor aferenţi;
● Asumarea conştientă a opiniilor şi susţinerea lor în faţa unui auditoriu;
● Crearea deprinderilor legate de cercetare şi permanentizarea acestora;

IX. Grup ţintă
● Elevi din ciclul liceal cu reale aptitudini eseistice.

X. Beneficiari
● Elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală.

XI. Evaluarea proiectului
Indicatorii de evaluare:


Numărul de participanţi – elevi, cadre didactice;



Calitatea materialelor prezentate;



Impactul afectiv asupra comunităţii locale;



Menţinerea proiectului în Calendarul Activităţilor Educative.

XII. Promovarea şi diseminarea proiectului
Se va realiza prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, prin mass-media.
Lucrările participanţilor vor fi publicate în Suplimentul literar al revistei
Colegiului Naţional „Roman-Vodă”, Şcoala Nouă al cărei fondator a fost criticul şi
teoreticianul literar G. Ibrăileanu, în perioada studiilor liceale la Liceul „Roman-Vodă”.
Fiecare participant va primi o mapă conţinând programul şi rezumatele
simpozionului, precum şi o diplomă de participare.

XIII. Regulament de participare


În perioada 16 aprilie-5 mai 2012 are loc înscrierea participanţilor pe adresa de
e-mail: ibraileanu8cnrv@yahoo.com.



Conţinutul lucrărilor trebuie să respecte normele ştiinţifice de redactare, inclusiv
planul lucrării şi specificarea aparatului critic şi teoretic folosit.



Lucrările trebuie să fie redactate la un rând, în Times New Roman, 12, cu
diacritice şi să nu depăşească 10 pagini.



Susţinerea lucrării nu trebuie să depăşească 3 minute.



Se poate participa cu maximum două lucrări din aceeaşi şcoală,
individual.



In cazul în care apar doi autori, se va respecta statutul referent-coreferent.

Inspector şcolar general I.Ş.J. Neamţ,
Profesor Luminiţa Georgeta Vîrlan

în nume

Director C.N.”R-V”, Roman,
Profesor Mihaela Tanovici

