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„El a fost savantul nostru prin excelenţă, care (…)
îşi afla fericirea în cărţi şi avea o ambiţie să stimuleze şi să
înalţe gloria şi faima naţiunii sale”.
(Perpessicius)

ARGUMENT
Situat în partea de nord-est a judeţului Prahova, pe D.N.1 A Bucureşti – Ploieşti –
Braşov, la 98 km de capitală, la 29 km de Ploieşti şi 87 km de Braşov, oraşul Vălenii de
Munte şi-a sporit renumele şi prin personalităţile culturale care şi-au legat existenţa de
el: Nicolae Tonitza, Miron Radu Paraschivescu şi Nicolae Iorga.
Nicolae Iorga (nume original: Nicu N. Iorga, n. 6 iunie/18 iunie 1871 la Botoşani,
d. 27 noiembrie 1940, Strejnic, judeţul Prahova) - istoric, critic literar, documentarist,
dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru,
profesor universitar şi academician - a jucat în cultura română, în primele decenii
ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”, după cum afirma G. Călinescu.
Începând cu anul 1907, Nicolae Iorga hotărăşte să se stabilească la Vălenii de
Munte, oraşul care-i oferă atmosfera favorabilă muncii sale şi pe care savantul îl
transformă într-o cetate culturală prin înfiinţarea unor instituţii culturale cum ar fi:
 Universitatea de Vară „Nicolae Iorga”
 Tipografia „Datina Românească”
 Editura „Neamul Românesc”
 Biblioteca „Cuvântul”
 Şcoala de Misionare Morale şi Naţionale „Regina Maria”
 Muzeul de Artă Religioasă
 Teatrul în Aer Liber.
În incinta Complexului Muzeal „Nicolae Iorga” funcţionează, astăzi, următoarele
instituţii:
o Muzeul Memorial
o Muzeul de Artă Religioasă
o Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului
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În cadrul Centrului Cultural „Nicolae Iorga” fiinţează:
o Casa de Cultură
o Universitatea Populară de Vară „Nicolae Iorga”
o Universitatea Populară – Cursuri permanente
o Centrul pentru Tineret
o Centrul Zonal de Educaţie a Adulţilor
o Biblioteca Orăşenească „Miron Radu Paraschivescu”.
Într-un oraş în care se mai păstrează, parcă, urma paşilor lui Nicolae Iorga, iar
memoria sa este cinstită an de an, considerăm necesar un concurs care să-i stimuleze pe
elevii din Vălenii de Munte să cunoască opera savantului. Activitatea literară a lui
Nicolae Iorga este învăluită în mister pentru tinerele generaţii, având în vedere că în
manualele de literatură fragmente din vasta sa operă nu şi-au găsit locul decât în
manualul de clasa a VI-a, editura ALL, autori: Anca Şerban şi Sergiu Şerban, textul
„Cea dintâi învăţătură” și în manualul de clasa a IX-a, editura Corint, autori: Eugen
Simion, Florina Rogalski, Daniel Cristea-Enache, un fragment din lucrarea
memorialistică „Oameni cari au fost”.
SCOPUL PROIECTULUI
Proiectul îşi propune stimularea potenţialului artistic-creativ al elevilor,
încurajarea lecturii facultative a elevilor, descoperirea valenţelor culturale şi literare ale
creaţiei lui Nicolae Iorga, valorificarea tradiţiei culturale locale şi afirmarea creativităţii
elevilor.
OBIECTIVE
• O1: stimularea cunoaşterii operei lui Nicolae Iorga printr-o abordare modernă (creaţii
artistice, multimedia);
• O2: încurajarea dezvoltării competenţelor de comunicare, lingvistice, a competenţelor
multimedia şi stimularea creativităţii;
• O3: crearea unor situaţii concrete de valorizare a cunoştinţelor şi a aptitudinilor
artistice;
• O4: formarea şi dezvoltarea sentimentului de preţuire a valorilor locale şi naţionale.
GRUP ŢINTĂ
1. Elevii claselor V-XII de la Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo
Constantinescu”, Vălenii de Munte.
2. Elevii claselor V-XII din unitățile de învățământ din țară.
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COORDONATORI PROIECT: prof. Visoschi Maria
prof. Florea Ștefania
MONITORIZARE: Cristina Petre, inspector școlar pentru activitatea extrașcolară și
educație permanentă
ORGANIZATORI:
1. La nivelul liceului:
prof. Visoschi Maria, director-adjunct Liceul Tehnologic Agromontan
„Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte.
Prof. Florea Ștefania, Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo
Constantinescu”, Vălenii de Munte.
2. La nivelul instituţiilor partenere:
 Profesori de limba și literatura română din instituțiile partenere
 Muzeograf coordonator: Moraru Daniela, Muzeul „Nicolae Iorga”
 Muzeograf coordonator: Giannotti Claudia, Muzeul „Nicolae Iorga”
 Gestionar-custode: Ionescu Carmen, Muzeul „Nicolae Iorga”
 Manager Centrul Cultural Vălenii de Munte
PARTENERI:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
Casa Corpului Didactic Ploieşti
Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte
Centrul Cultural Vălenii de Munte
Biblioteca orăşenească „Miron Radu Paraschivescu” Vălenii de Munte
Primăria oraşului Vălenii de Munte
Asociația Părinților, Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”
COLABORATORI:
Prof. Cristina Petre, inspector activitate educativă formală şi nonformală
Prof. dr. Maria Cristina Marian Ionescu, inspector de specialitate
Prof. drd. Mihai Morar, inspector de specialitate.
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REGULAMENTUL CONCURSULUI
„OAMENI CARI AU FOST - NICOLAE IORGA”
- CONCURS DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI MULTIMEDIA –
Ediția a VII-a, înscris în CAER, poziția 1789, domeniul cultural-artistic, literatură
OCTOMBRIE 2018 - SEPTEMBRIE 2019
DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:
Activitate extracurriculară în cadrul domeniului cultural-artistic, literatură
TEMA CONCURSULUI:
„NICOLAE IORGA – VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LITERARĂ”.
DESCRIEREA CONCURSULUI
Concursul este organizat între instituțiile de învățământ din țară și este
structurat pe următoarele secțiuni:
I. CREAŢIE LITERARĂ
1. Aforisme. Fiecare concurent poate participa cu 5 aforisme originale. Bibliografie:
Nicolae Iorga, „Cugetări”, Chişinău, 2005, Ed. Prometeu.
2. Poezie. Fiecare concurent poate participa cu maximum 3 poezii despre Nicolae
Iorga, despre orașul Vălenii de Munte sau despre Complexul muzeal „Nicolae Iorga”.
Tematica este orientativă; originalitatea este apreciată, concursul având ca obiectiv
stimularea creativității elevilor.
II. CREAȚIE PLASTICĂ. Fiecare concurent poate participa cu 1-2 desene legate de
viața și activitatea savantului sau de orașul Vălenii de Munte. Tehnica este liberă.
III. FILME DIDACTICE (film documentar, Prezentări PowerPoint etc.) - legate
de viața şi opera literară a savantului (maxim 10 slide-uri). Lucrările PPT vor fi trimise
la adresele de e-mail: mariavisoschi@gmail.com, stefaniaflorea01@yahoo.com.
Pot fi folosite fotografii realizate de concurenți la Complexul Muzeal „Nicolae
Iorga”, desene legate de viața savantului sau inspirate din creația literară (scanate și
incluse în slide) şi fragmente extrase din opera lui Nicolae Iorga, ilustrate în mod
adecvat. Pentru Prezentările PPT, efectele speciale şi fondul sonor reprezintă opțiuni ale
concurenților, nefiind obligatorii. Derularea slide-urilor se va face la click, permițând o
lectură în ritm propriu.

NOTĂ:
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1. Lucrările se vor depune la profesorii de limba şi literatura română de la clasă, care
le vor transmite în format electronic coordonatorilor proiectului, la adresele menționate
mai jos.
2. Vor fi apreciate lucrările în care concurenții vor dovedi o bună cunoaștere a vieții
și creației literare a lui Nicolae Iorga sau vor prezenta date inedite despre viața și
personalitatea savantului, descoperite atât în urma vizitării muzeului, cât și în urma unor
cercetări proprii (persoane care au avut legătură directă sau indirectă cu savantul
Nicolae Iorga).
3. Indiferent de secțiune, lucrările vor fi tehnoredactate folosind semnele diacritice
(ă, î, ţ, ş), font Times New Roman, mărime font 14 – pentru titlu; mărime font 12 –
pentru text; spațiere la un rând și jumătate (1,5).
Orice material folosit în realizarea lucrărilor trebuie menționat în Bibliografia
trecută la sfârșitul lucrării. În caz contrar, lucrările vor fi descalificate.
Bibliografie minimă recomandată tuturor participanților:
Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, volumul 1-2, Ediție critică, note și comentarii de
Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu, 2009;
Nicolae Iorga, Cugetări, Chișinău, 2005.
O luptă literară, I-II, Vălenii de Munte, 1914-1916; ediția I-II, ediție îngrijită de Valeriu
Râpeanu și Sanda Râpeanu, prefață de Valeriu Râpeanu, București, 1979
O viață de om, așa cum a fost, I-III, București, 1934; ediție îngrijită de Valeriu Râpeanu
şi Sanda Râpeanu, introducere de Valeriu Râpeanu, București, 1984.
Înscrierea la concurs are următoarele etape:
1. Lucrările pe secțiuni, în format electronic, vor fi transmise la adresele de e-mail
ale coordonatorilor proiectului:
mariavisoschi@gmail.com; stefaniaflorea01@yahoo.com.
2. Se trimite un plic la adresa: LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN
„ROMEO CONSTANTINESCU”, Vălenii de Munte, str. Brazilor, nr. 13, jud.
Prahova, cod 106400, În atenția d-nei prof. Visoschi Maria (data poștei: 12 mai
2019), care cuprinde:
 Formularul de înscriere şi Protocolul de colaborare completate, după ce
au fost descărcate de pe site-ul Liceului Tehnologic Agromontan „Romeo
Constantinescu” Vălenii de Munte http://www.liceulagromontanvaleni.ro/
sau de pe site-ul Concursuri școlare, proiecte educaționale;
 Un plic A 4 pe care se va scrie adresa de retur, francat cu timbre în valoare
de 3 lei (pentru a returna diplomele).
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PERIOADA de TRIMITERE A LUCRĂRILOR calificate la etapa locală,
desfășurată în fiecare școală înscrisă în Proiect : 1-12 MAI 2019.
Lucrările vor fi evaluate în perioada 20 mai - 1 iunie. Câștigătorii vor fi anunțați
în intervalul 1 - 4 iunie. Premierea va avea loc în data de 6 iunie.
SISTEMUL DE PREMIERE:
Toți participanții – elevii de gimnaziu și liceu, vor primi diplome în care vor fi
menționați profesorii coordonatori.
Pentru fiecare secțiune se vor acorda următoarele premii:
- MARELE PREMIU
- 3 premii (I, II și III) pentru fiecare secțiune/probă
- mențiuni/premii speciale: 10% din numărul participanților, conform
Regulamentului CAEN, care prevede că numărul de premii I, II, III și mențiuni nu poate
depăși 25% din numărul de concurenți pentru fiecare categorie de concurs.
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
Nr.
Activitatea
Data /Termen
Locul desfășurării
crt.
1. Stabilirea Parteneriatelor.
oct. 2018
2. Promovarea Proiectului prin
Noiembrie 2018
postarea lui pe site-ul Liceului
Tehnologic Agromontan și pe alte
site-uri (Grupul profesorilor de
limba și literatura română
Prahova/ISJ PH, Grupul
Concursuri școlare, proiecte
educaționale etc.).
3. Lansarea și popularizarea
27 noiembrie 2018
În fiecare școală/
Proiectului la nivelul fiecărei
Centrul Cultural al
scoli/fiecărui județ.
orașului/Muzeul
„Nicolae Iorga”.
4. Etapa la nivelul fiecărei scoli a
aprilie 2019
În fiecare școală.
Proiectului educațional regional
Cabinetul de română
„Nicolae Iorga” – concurs
sau Amfiteatru.
regional, ediția a VII-a.
5.. Înscrierea lucrărilor în concurs.
6- 12 mai 2019
Înscrierea se face la
coordonatori, conform
Regulamentului.
6. Evaluarea lucrărilor pe secțiuni.
20 mai 2019
7. Anunțarea câștigătorilor.
1 iunie 2019
În fiecare școală.
8. Festivitate de premiere
6 iunie 2019
Amfiteatrul LTA

Obs.
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9.

Diseminarea rezultatelor.

Iunie-septembrie 2019

Persoane de contact:
1. Prof. VISOSCHI MARIA, e-mail: mariavisoschi@gmail.com, tel.: 0751159428;
0244283573;
2. Prof. FLOREA ȘTEFANIA, stefaniaflorea01@yahoo.com, tel.: 0742064344.
ALTE PRECIZĂRI:
1. Diplomele pot fi însoțite de premii. Lucrările selectate la etapa locală,
indiferent de secțiune, vor fi transmise în format electronic la adresele de email până la data de 12 mai 2019 (data poștei).
2. Acordul de parteneriat se va completa la punctul C) cu numele instituției
partenere și al reprezentanților, se va semna de către directorul școlii, se va
ștampila și va fi transmis în plic organizatorilor concursului. Nu vor fi evaluate
lucrările care nu au Acordul de parteneriat completat și trimis.
DIRECTOR,
Prof. ing. POPESCU RALUCA

COORDONATORI PROIECT,
Prof. VISOSCHI MARIA
Prof. FLOREA ȘTEFANIA
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Anexa 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Numele și prenumele elevului: .................................................................
Clasa:..........................................................
Adresa (de transmitere a diplomelor, aceeași cu cea trecută pe plicul A4) :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Telefon: ....................................................................................................
Școala/Localitatea/Județul: .…………............................................................
……………………………………………………………………………….
Îndrumător - cadru didactic:............................................................................
Telefon îndrumător: ........................................................................................
E-mail îndrumător: ..........................................................................................
Secțiunea (bifați secțiunea corespunzătoare):
 Aforisme
 Poezie
Creație plastică
 Filme didactice (film documentar, Prezentări PowerPoint etc.)
Titlul lucrării/lucrărilor (corespunzător secțiunii/secțiunilor bifate):
...........................................................................................................
……………………………………………………………………...
Semnătura îndrumătorului...............................
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