
 

Regulamentul Concursului Naţional de lucrări ştiinţifice ale elevilor 

„Paradigmele (Post)modernităţii” 

Anul şcolar 2016-2017, ediţia a III-a 

 

 Concursul Naţional „Paradigmele (Post)modernităţii”, activitate desfăşurată în cadrul 

proiectului cu acelaşi nume iniţiat de Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Galaţi, în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi Casa Corpului Didactic Galaţi, răspunde cerinţelor 

învăţământului actual, ale cărui principii şi baze moderne (competitive şi canonice) trebuie coroborate 

cu resurse de tip E-Learning, care permit diversificarea formelor învăţării şi antrenarea în comunicarea 

în mediul online, pe tematici diferite, a unui număr mare de elevi şi profesori din unităţile scolare 

implicate/interesate. 

 Scopul concursului este stimularea interesului pentru studiul aprofundat al literaturii 

contemporane și al culturii postmoderne, reflectat în lucrări ştiinţifice elaborate de elevi din ciclul 

liceal, capabili de performanţă, care manifestă spirit competitiv şi creativitate superioară. 

  

     Obiective 

 

 1. Conştientizarea de către elevi a modificărilor de paradigmă ale Postmodernităţii, în ştiinţe, 

arte, cultură şi civilizaţie, în vederea dezvoltării unei gândiri autonome, critice, pregătite pentru o 

societate în schimbare;  

 2. Exersarea, de către elevi, a competenţelor de redactare a unor lucrări cu conţinut ştiinţific 

(referat, sinteză, eseu, recenzie etc.); 

 3. Facilitarea accesului elevilor la informaţie ştiinţifică şi culturală relevantă, cu sprjinul cadrelor 

didactice;   

 4. Crearea unor  resurse didactice eficiente şi atractive prin învăţământul de tip E-learning; 

5. Dezvoltarea competenţelor culturale ale elevilor, prin participarea la acţiuni cultural-artistice 

care promovează rolul cărţii, al lecturii, al studiului;  

6. Formarea unor competențe transcurriculare, ce vizează realizarea unor produse media cu 

privire la fenomenul cultural actual (book trailer, movie trailer, videoclip, reportaj etc.) 

 7. Stimularea  creativităţii elevilor şi a cadrelor didactice. 

 

    Articolele regulamentului 
  

 1. Condiţii de participare, modul de organizare şi repere tematice 

 Competiţia este adresată elevilor din clasele IX-XII, interesaţi de studiul paradigmelor culturale 

ale celor două epoci – Modernitatea şi Postmodernitatea,  al curentelor literare/culturale – 

modernismul, neomodernismul, postmodernismul, poststructuralismul, deconstructivismul, 

hypermodernismul etc. şi de analiza operei scriitorilor postbelici. Cercetarea aspectelor  culturale şi 

ştiinţifice ale epocilor, ale curentelor şi studiul autorilor contemporani implică accesarea, de către 

profesori şi elevi, a unei aplicații de învăţământ în mediul virtual, denumită „Paradigmele 

(Post)modernităţii” şi folosirea, pentru comunicare şi diseminare, a Paginii Facebook a proiectului. 

Profesorii  şi elevii înscrişi în proiect sau cei interesați pot posta materiale destinate studiului 

aprofundat al literaturii contemporane: bibliografii tematice şi de autor, comentarii, studii, recenzii etc.  

Adresa aplicaţiei: http://paradigmelepostmodernitatii.weebly.com/ 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/paradigmelepostmodernitatii 

 La concurs pot participa elevi din clasele IX-XII, indiferent de filieră, profil, specializare. 
  

 2. Înscrierea participanţilor 

http://paradigmelepostmodernitatii.weebly.com/
https://www.facebook.com/paradigmelepostmodernitatii


  Înscrierea se face online, pe aplicația http://paradigmelepostmodernitatii.weebly.com. Elevii se 

pot înscrie la concurs în intervalul 1-15 martie 2017,  la  oricare din secţiunile concursului, numai cu 

lucrări individuale. Un elev poate să se înscrie la 1-2 secţiuni şi va completa, pentru fiecare secţiune 

la care dorește să participe, datele cerute în câmpurile din aplicaţie la  concurs: nume şi prenume, 

școala de provenienţă, clasa, profesor coordonator, titlul lucrării/ linkul pentru produsul media 

încărcat pe Youtube. Lucrarea va fi încărcată pe adresa indicată în câmpul următor sau prin 

adăugarea linkului fișierului arhivat în Dropbox/ pe Youtube. În situația în care concurentul nu poate 

accesa aplicația, înscrierea se poate face folosind Pagina Facebook a proiectului sau pe adresa 

coordonatorului proiectului, prof. Crihană Luminiţa, de la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Galaţi.  

 Participantul va completa o fişă de înscriere, în care va preciza secțiunea, numele şi 

prenumele, școala de provenienţă, clasa, numele profesorului coordonator, titlul lucrării/ linkul 

pentru produsul media încărcat pe Youtube şi o va expedia coordonatorului proiectului, pe adresa 

de e-mail lumcrih@yahoo.com sau pe Pagina Facebook Paradigmele Postmodernitatii. 

 Lucrările cu caracter publicitar/ produsele media înscriser la secțiunea a IV-a pot fi 

concepute de echipe formate din 2 elevi, ale căror nume vor fi precizate la inscriere. 

 3. Secţiunile concursului sunt: 

 Secţiunea I:  Modernitate şi Postmodernitate (compuneri științifice de tipul studiu de caz, 

referat, eseu, comentariu, analiză, sinteză etc.);  

 Secţiunea  a II-a: Curente artistice postbelice (compuneri științifice de tipul studiu de caz, 

referat, eseu, comentariu, analiză, sinteză etc.);  

 Secţiunea a III-a: Scriitori postbelici (compuneri științifice de tipul studiu de caz, referat, 

eseu, comentariu, analiză, sinteză etc.) 

 Secțiunea a IV-a: Noile media, literatura și lumea postmodernă (compuneri științifice de 

tipul studiu de caz, referat, eseu, comentariu, analiză, sinteză etc., precum și produse media de 

tipul book trailer, movie trailer, videoclip, film etc.) 

 

 4. Transmiterea lucrărilor elevilor se va face electronic, folosind aplicația, Pagina Facebook 

Paradigmele Postmodernitatii sau pe adresa  de e-mail lumcrih@yahoo.com, în intervalul 1- 15 martie 

2017. 

 

 5. Condiţii de tehnnoredactare 

  a) Lucrările vor fi salvate ca doc. (Word 2003) sau docx. (Word 2007, 2010), nu vor depăşi 6  

pagini şi vor respecta normele academice specifice redactării lucrărilor ştiinţifice.  

  Lucrarea va fi scrisă cu Times New Roman 12, cu spaţiu de 1,00, va începe cu titlul centrat, 

boldat, sub care  se vor consemna autorul şi şcoala de provenienţă, iar rezumatul de 6-10 rânduri 

va preceda cuprinsul lucrării.  Se recomandă enumerarea a 4-6 cuvinte-cheie. Este obligatorie 

folosirea diacriticelor. Lucrarea trebuie să aibă note şi bibliografie şi  să respecte normele de 

ortografie şi de punctuaţie în vigoare. Nerespectarea acestor condiţii atrage depunctarea  lucrării. De 

asemenea, solicităm menţionarea, la sfârşitul lucrării, a numelui profesorului coordonator, deoarece 

fiecare lucrare va face parte dintr-un volum colectiv, care va fi pus la dispoziția publicului, pe aplicația 

proiectului. 

  b) Produsele media 
  La secţiunea a IV-a, în cazul produselor media, echipele formate din 1-2 elevi și un profesor se 

vor inscrie în aplicație ca și în cazul lucrărilor scrise, adăugând linkul către produsul final, încărcat pe 

Youtube. Book trailer-ul și spotul publicitar nu vor depăși 3 minute, iar movie trailer-ul trebuie să fie 

de maximum 5 minute. În situația in care aplicația nu este funcțională, înscrierea se face, ca și în cazul 

lucrărilor scrise, prin transmiterea fisei de înscriere ce conține și linkul către produsul media, la adresa 

electronică a coordonatorului concursului, lumcrih@yahoo.com. Indiferent de calea de înscriere 

utilizată, vă rugăm să transmiteți simultan datele de identificare și linkul către produsul media. La 

http://paradigmelepostmodernitatii.weebly.com/
mailto:lumcrih@yahoo.com
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sfârșitul lucrării media, pe generic, vor fi consemnate numele și prenumele elevilor, școala de 

proveniență, numele profesorului coordonator. 

  Vor fi punctate: claritatea transmiterii informației, originalitatea, creativitatea, încadrarea în tema 

concursului, complexitatea tehnică.  

  Responsabilitatea în ceea ce priveşte autenticitatea  materialelor video, audio, grafice incluse în 

produsul media aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.  

    

 6. Echipa de organizare a concursului va fi coordonată de inspectorul general/ un inspector 

general-adjunct, cu implicarea  prof. dr. Ichim Laurenţiu, directorul Casei Corpului Didactic Galaţi şi a  

inițiatorului  proiectului, prof. dr. Crihană Elena Luminiţa, de la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 

Galaţi.  

 

 7. Jurizarea lucrărilor se va realiza online, în intervalul 21-28 martie 2017. Rezultatele vor fi 

afișate online, până pe data de 30 martie 2017, în aplicația proiectului.  

 

 8. Juriul va fi desemnat de către Inspectorul General MECȘ/ Inspectorul Şcolar General al 

judeţului Galaţi și își va desfășura activitatea sub coordonarea inspectorului de specialitate, prof. 

Nistor Daniela, care va organiza programul de jurizare. Premiile vor fi stabilite de juriu, după 

ierarhizarea mediilor obținute de candidați. 

 8. Fişa de evaluare va fi publicată după încheierea înscrierilor, pe aplicaţie, în spaţiul destinat  

rezultatelor concursului. Criteriile cuprinse în fişa de evaluare pot fi:  noutatea abordării temei, 

conţinutul ştiinţific şi calitatea argumentării, relevanţa bibliografiei parcurse, gradul de valorificare a 

resurselor oferite de aplicație, corectitudinea exprimării, originalitatea, respectarea normelor 

ortografice, de punctuaţie, de tehnoredactare etc. Juriul poate modifica fişa de evaluare propusă de 

organizatori.   

 

 10. Formele de stimulare şi recompensele  

 Pentru fiecare dintre cele 4 secţiuni, se acordă premiile I, II, III și menţiuni, în cuantumul a 25 % 

din numărul participanţilor, pentru fiecare secţiune. Juriul va stabili dacă vor fi acordate premii 

speciale. 

 Lucrarea care va întruni cel mai mare punctaj, indiferent de secţiune, va obţine Marele Premiu.  

 Diplomele cu premii şi menţiuni şi diplomele de participare se acordă numai elevilor. Pe fiecare 

diplomă  va fi consemnat numele profesorului coordonator. Coletele vor fi expediate prin poştă de 

către organizatori, până la data de 30 mai 2017. 

 Profesorii și elevii înscrişi la concurs sunt rugaţi să completeze chestionarul online  postat în 

aplicație, privind gradul de eficienţă al aplicaţiei E-Learning şi  impactul/ atractivitatea concursului. 

 

 11. Publicarea lucrărilor. 

 Elevii şi profesorii coordonatori îşi asumă în întregime răspunderea pentru conţinutul 

lucrărilor/ produselor media înscrise în concurs. Lucrările elevilor vor fi integrate în volumul 

colectiv cu ISBN, principalul produs al proiectului, care va fi publicat în aplicaţia online „Paradigmele 

(Post)modernităţii” după 30 august 2017 și va fi accesibil tuturor celor interesați. 

 Nu se percepe taxă de participare pentru concursul destinat elevilor. 

 

 

 


