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ARGUMENT
Complexitatea lumii în care trăim nu poate fi explicată şi înţeleasă doar dintr-o
singură perspectivă. Adevărata cunoaştere este atinsă prin cumularea informaţiilor
dobândite din diferite domenii de studiu.
Cunoaşterea unei naţiuni impune investigarea acesteia din cel puţin trei perspective:
perspectiva geografică, perspectiva istorică şi, nu în ultimul rând, perspectiva umană.
O personalitate complexă a fost Dimitrie Cantemir, un mare geograf, istoric şi
scriitor român. Opera sa – „Descrierea Moldovei” – este cea mai bună dovadă în sprijinul
acestei informaţii.
Acest concurs a fost organizat cu intenţia de a face cunoscută imaginea
personalităţii complexe a lui Dimitrie Cantemir. În plus, sperăm ca un astfel de concurs să
motiveze elevii să privească lucurile în ansamblul lor şi nu doar pe părţi componente, să
facă diferite conexiuni şi să îşi exprime cu hotărâre propriile opinii.
OBIECTIVE
Concursul a fost gândit ca un omagiu adus marelui scriitor şi istoric, Dimitrie
Cantemir şi se adresează elevilor din clasele V – VIII din judeţul Vaslui care dau dovadă
de reale înclinaţii artistice sau care au o pasiune deosebită pentru istorie sau geografie.
Obiective:
 promovarea ideilor de competivitate şi de performanţă;
 afirmarea propriei identităţi prin cunoaşterea moştenirii naţionale în domeniile
literatură, istorie şi geografie;
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 îmbunătăţirea sistemului de comunicare a elevilor prin activităţi realiyate în
cooperare cu celelalte şcoli ale judeţului;
 atragerea elevilor spre lectură;
 stimularea spiritului creativ al elevilor;
 utilizarea surselor de informare pentru rezolvarea unei situaţii problemă;
 dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice;
 respectul pentru diversitatea naturală şi umană a lumii;
 disponibilitate pentru educaţie permanentă.

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul se organizează pe următoarele etape:
1) la nivel de şcoală – în perioada 10 – 15 octombrie;
2) faza judeţeană – în perioada 21 – 25 octombrie.
Concursul se bazează pe participarea directă a elevilor. Şcolile care doresc să
participe la acest concurs, vor trimite listele cu elevii calificaţi la faza judeţeană şcolii
organizatoare până la data de 18 octombrie. Fiecare şcoală poate trimite câte 3 elevi pe
nivel de clasă.
Concursul constă în realizarea unui eseu pe temă dată pornind de la informaţii sau
citate extrase din opera lui Dimitrie Cantemir Descrierea Moldovei. Concursul este
organizat pe secţiuni:
a. Secţiunea Creaţie literară – elevii vor realiza un eseu literar
b. Secţiunea Creaţie istorică – elevii vor realiza un eseu cu tematică istorică
c. Secţiunea Creaţie geografică – elevii vor realiza un eseu cu tematică geografică
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