Ministerul Educaţiei Naţionale
Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava & Inspectoratul Școlar al Județului Suceava
organizează

Concursul naţional de interpretare critică “Mihail Iordache”
- proiect de cercetare pentru învăţământul liceal (clasele IX-XII) -

Ediţia a VIII-a

Coordonatori MEN
Prof. Mina-Maria Rusu & Prof. Anca-Denisa Petrache
- inspectori generali pentru Limba şi literatura română Parteneri
Asociaţia ALECART & Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

Regulamentul de desfăşurare
Concursul naţional de interpretare critică “Mihail Iordache” urmăreşte încurajarea abordării de către liceeni
a fenomenului literar contemporan, domeniu extrem de dinamic şi de fluctuant, propunându-şi valorificarea,
la nivel naţional, a performanței elevilor de a recenza texte literare de autori români, apărute în anul anterior
desfăşurării prezentei ediţii. Succesul ediţiilor precedente este motivat de necesitatea liceenilor de a se raporta
cu spirit critic şi imaginaţie creatoare la multitudinea de opţiuni literare cu care sunt confruntaţi, prin mijlocirea
recenziei literare, exerciţiu eseistic situat în sfera criticii de întâmpinare.
Concursul se adresează elevilor de liceu şi cuprinde două etape: etapa judeţeană şi etapa finală.
Etapa judeţeană se va desfăşura în perioada 15.04.2013 – 25.04.2013 şi va fi organizată de inspectoratele
şcolare judeţene. Participanţii vor trimite o lucrare de maximum 3 pagini, cuprinzând recenzia unui volum
de beletristică, scris de un autor român şi apărut, în primă ediţie, în anul 2012. Din numărul total
de participanţi, fiecare comisie judeţeană va selecta câte 2 elevi, care vor participa la etapa finală.
Din judeţul-gazdă şi din municipiul Bucureşti vor participa câte 4 elevi.
Etapa finală se va desfăşura în perioada 17.05.2013 – 19.05.2013 la Suceava şi va fi organizată de Colegiul
Naţional “Petru Rareş” Suceava şi Inspecoratul Şcolar al Judeţului Suceava. Finaliştii vor susţine, timp
de 3 ore, o probă scrisă de interpretare critică a unui text la prima vedere.
Comisia naţională va face selecţia lucrărilor câştigătoare şi premierea câştigătorilor. Se vor acorda premii
şi menţiuni potrivit reglementărilor MEN. De asemenea, vor fi oferite premii speciale (cărţi, albume, tablouri)
din partea organizatorilor. Colegiul Naţional “Petru Rareş” oferă Marele Premiu “Mihail Iordache”, în valoare
de 500 lei. Toţi finaliştii vor primi diplome de participare, mapa competiţiei, volumul în format electronic
al ediţiei a VII-a, un exemplar al revistei de atitudine culturală “Alecart”. Profesorii îndrumători şi profesorii
însoţitori vor primi certificate de de participare.
Manifestarea va cuprinde și alte activități: dezbatere culturală, lansarea nr. 10 al revistei Alecart.
Informaţii suplimentare
Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava Strada Mihai Viteazul 24
E-mail: cnpr@warpnet.ro Telefon: 0230-520822 Fax: 0330-401178
Contact: Prof. Gheorghe Cîrstian
E-mail: gheorghe_cirstian@yahoo.com Telefon: 0744611757
Concursul este înscris în Calendarul concursurilor naționale școlare 2012-2013 finanțate de MEN
(http://www.edu.ro/index.php/articles/18594)

