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Notă nr.;j:J7 din 13.05.2013 

CĂTRE 

TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL DOU, 

ÎN ATENŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE, 

I!VflNlS'fERUL 

Concursul Naţional "Memoria Holocaustului", se va desfăşura sâmbătă, 8 iunie 2013 - ora 10.00 
la Colegiul Ştefan Odobleja, Craiova, conform Regulamentului specific din nr.30127/17.02. 2012 aprobat 
de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Concursul constă în susţinerea a 2 probe: 

a) pentru gimnaziu: 
- probă scrisă de evaluare a cunoştinţelor însuşite din manualele de istorie şi bibliografia 

referitoare la problematica Holocaustului. 
- elaborarea unui afiş, poster sau lucrare plastică (dimensiunea 60 x 90); Pot fi folosite decupaje 

de presă, materiale printate, fotografii, copii xerox, acuarele eţc., precum şi materiale pregătite înaintea 
începerii probei. Realizarea efectivă a lucrării în tehnica colajului sau oricare alte tehnici grafice se va 
face în timpul concursului. Tema lucrării va fi centrată pe Holocaust. la ambele probe ale concursului 
reprezentarea este individuală. Pot participa numai elevi din clasa a VIl-a. 

b) pentru liceu: 
- probă scrisă de evaluare a cunoştinţelor conţinute în manualele de istorie şi bibliografia 

referitoare la problematica Holocaustului; 
- comentariu oral pe baza unui material de presă scris sau a unui film documentar. 
la ambele probe ale concursului reprezentarea elevilor este individuală. Pot participa elevi din 

clasele a X-a sau a Xl-a. 
la etapele judeţeană, atât pentru gimnaziu, cât şi pentru liceu, subiectele de la proba scrisă sunt 

sub formă de grilă şi sunt realizate de comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană. 
Durata probelor scrise este de două ore la gimnaziu şi trei ore la liceu. 

Proba de elaborare a unui afiş, poster sau lucrare plastică la gimnaziu are durata de 1 oră. 

la liceu comentariul oral pe baza unui material de presă scris sau a unui film documentar durează 
câte 10 minute pentru fiecare elev. 

Inspector Şcolar de Specialitate, 


