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 În atenţia profesorilor de limba şi literatura română 
 

 Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, 
Muzeul Literaturii Române şi Primăria Municipiului Iaşi anunţă desfăşurarea etapei I a concursului naţional 
interdisciplinar LITERATURA ROMÂNĂ ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ, concurs a cărui metodologie 
este avizată de MECI.  

Competiţia se va desfăşura în două etape: 
- etapa judeţeană, în perioada 9-11 octombrie 2009; 
- etapa naţională, în perioada 27-29 noiembrie 2009, la Iaşi. 

       
     Concursul are rolul de a valorifica performanţele elevilor de liceu în utilizarea computerului, şi a 

potenţialului creativ şi imaginativ, într-un demers personalizat de abordare a specificului cultural şi literar 
naţional. Proba constă într-o prezentare POWER POINT, film documentar realizat în : FLASH, Ulead Video 
Studio, Windows Movie Maker, sau Website realizat cu: Macromedia Dreamweaver, PHP şi MySQL,  a unei 
personalităţi a literaturii române sau a cărei activitate este legată de contextul naţional, urmărind una din 
următoarele secţiuni: 

1. Reconstituiri -  case memoriale şi aşezăminte culturale, alte repere din geografia spirituală a 
României. 

2. Impact cultural – incursiuni biografice, contribuţii la întemeierea / dezvoltarea patrimoniului 
cultural naţional, altele decât cele literare. 

3. Destin literar  - abordări monografice, exegeze, receptare critică, interpretări etc. 
4. Peceţile tradiţiei – muzee ale satului, muzee etnografice etc; 

 – evocarea contribuţiei unor culegători de folclor; 
                   – prezentarea unor tradiţii, obiceiuri etc. din diferite regiuni ale spaţiului românesc. 

 Programa concursului respectă curriculum extins pentru clasele IX –  XII la limba şi literatura 
română, iar la informatică implică abilităţile de operare în programele Power Point, Website (Dreamweaver, 
PHP, MySQL), Film (Ulead Video Studio, Windows Movie Maker, FLASH sau altele, la alegerea 
participanţilor). 

Echipajele care  vor elabora proiecte în vederea participării la concurs vor fi  
alcătuite din minimum doi şi maximum patru elevi de liceu, fără restricţii în ceea ce priveşte filiera şi 
profilul, sub îndrumarea profesorilor de limba română şi de informatică din şcoala de provenienţă. 
 Etapa judeţeană va fi organizată de inspectoratele judeţene din teritoriu, iar etapa naţională va fi 
organizată de Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi, în colaborare cu instituţiile partenere. 
 Detalii referitoare la metodologia organizării şi desfăşurării concursului, precum şi criteriile de 
evaluare a lucrărilor vor fi postate pe site-ul Liceului de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, la adresa 
www.liis.ro/~lrdv/ 

 
 


