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PROIECT „ÎMPREUNĂ PENTRU ROMÂNIA” 

CONCURS DE RECITARE 

 
ARGUMENT: 

Ziua Națională a României, aniversată în data de 1 Decembrie, este moment de readucere în 

memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea și integritatea națională. Poporul 

român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să 

se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor 

în Europa.  

1 Decembrie este ziua tuturor românilor. Anul 2018 marchează centenarul Marii Uniri, iar 

noi, românii, trebuie să simţim românește şi să cunoaștem semnificația acestui eveniment. 

Desăvârşirea unităţii naționale este fapta istorică a întregii naţiuni române. Elevii trebuie învățați 

că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecție de viață, voință și iubire!  

 

ORGANIZATOR: Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna  

PARTENERI: I.Ș.J. Covasna 

Proiect finanțat de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 

 

SCOPUL  PROIECTULUI : 

-  cultivarea sentimentului de dragoste față de țară, față de istorie și față de eroii poporului român 

-  cunoaşterea  şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale 

-  exprimarea prin comportament a mândriei identitǎţii naţionale  

 

OBIECTIVE:   

- să trezească interesul pentru literatura patriotică, inspirată din fapte istorice 

- să cunoască istoria naţională 

- să preţuiească evenimentele care au dus la constituirea statului național unitar                         

român 

- să păstreze valorile culturale 

- să dezvolte sentimentul de dragoste faţă de patrie 

 

COORDONATORII PROIECTULUI: Dobrean Maria-Viorica, Cornea Adriana 

 

GRUPUL ŢINTĂ: 

- elevi din clasele I-XII de la şcolile  din Sf. Gheorghe 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE  
 

SECȚIUNILE CONCURSULUI: 

Secțiunea I: Elevi din ciclul primar vor recita în limba română o poezie patriotică aparţinând 

liricii româneşti.  

Secțiunea a II-a: Elevi din ciclul gimnazial vor recita în limba română o poezie patriotică 

aparţinând liricii româneşti.  
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Secțiunea a III-a: Elevi din clasele IX-XII vor recita în limba română o poezie patriotică 

aparţinând liricii româneşti.  

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

- Se va completa o singură fişă de înscriere (Anexa1) pentru fiecare cadru didactic îndrumător şi 

se va trimite pe adresa de email concursbasme@yahoo.com, până la data de 31 octombrie 2018. 

Se va specifica: Pentru concursul de recitare. 

- Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie maxim 2 elevi în concurs. 

 

DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 07.11.2018, ora 16.00 

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sf. 

Gheorghe 

 

CRITERII DE EVALUARE:    

- Expresivitatea interpretării mesajului poetic, elementele comunicării verbale, paraverbale, 

nonverbale - 50 de puncte; 

- Realizarea contactului cu publicul – 30 de puncte; 

- Corectitudinea recitării - 20 de puncte. 

Textul să fie bine cunoscut şi interpretat adecvat (nu se acceptă citirea textului). 

 

PREMIERE: 

La concurs vor fi acordate premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare  secţiune. Ierarhizarea 

concurenţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la concurs. Fiecare 

participant va primi diplomă de participare. 

 

 

Persoane de contact: Cornea Adriana – tel. 0729811889 

 

▪Nu se admit contestaţii. 

▪Datele personale nu vor fi utilizate în alte scopuri în afară de cele ale proiectului. 
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