
International Union of Romanian Women for Women Inc.
www.unifero.net

UNIFERO Inc. - Concursul de Creație Literară pentru elevi 2018
Participarea este GRATUITĂ

„Cinstirea trecutului trebuie să fie un punct forte al culturii noastre naţionale”- acad. Ioan-Aurel Pop – istoric

Organizația non-profit și non-guvernamentală UNIFERO Inc., vă invită să participați la
Concursul anual de Creație Literară pentru elevi din cadrul celei de a XI -a Conferințe UNIFERO
Inc., dedicata Marii UNIRI si care se va desfășura între  13-16 iulie 2018 la Alba Iulia, România
Concursul este deschis între 30 ianuarie - 30 mai.

Se acordă Diplome pentru locurile I, II, III și trei mențiuni
Câștigătorilor aflați în sală li se vor înmâna și premii în obiecte

Profesorii îndrumători primesc Certificate de participare luate în considerare pentru Portfoliul
personal profesional

Tematica
Cls. III-VI

 Scrieți o scrisoare de două pagini adresată unei profesoare/femei din
familie în care încercați să convingeți de ce ați vrea să mergeți să vizitați Republica Moldova
(RM) și Nordul Bucovinei. Folosiți internetul pentru a afla date despre acestea - locuri de
vizitat, istoria acestora care au făcut parte din România. Nu copiați. Plagiatul se descalifică.
Nu uitați să adresați scrisoarea … dragă… sau stimată doamnă profesoară … (nume) și să vă
semnați pe final, folosind și o frază de încheiere (Cu respect/Cu drag, … nume). Folosiți font
Arial 12, distanța rânduri 1.5.

Lucrarea trebuie să fie însoțită de o anexă cu următoarele informații:
Nume, școala cu adresa exactă și completă, clasa, adresa email, foto elev – elev
Nume, școala, adresa email – profesor îndrumător.
Profesorii îndrumători trebuie să trimită lucrările elevilor plus anexa pana la data de 30 mai,
la toate adresele următoare de e-mail :

worldprofm14@gmail.com, paraschiva.abutnaritei@yahoo.com,
mariavisoschi@gmail.com ioanvisoschi@yahoo.com

Nu vor fi acceptate lucrări trimise direct de elevi.
Juriul va anunța câștigătorii pe www.unifero.net la începutul lunii iulie 2018.
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Organizația non-profit și non-guvernamentală UNIFERO Inc., vă invită să participați la
Concursul anual de Creație Literară pentru elevi din cadrul celei de a XI-a Conferințe UNIFERO Inc.,
dedicata Marii UNIRI si care se va desfășura între  13-16 iulie 2018 la Alba Iulia, România.

Concursul este deschis între 30 ianuarie - 30 mai.

Se acordă Diplome pentru locurile I, II, III și trei mențiuni
Câștigătorilor aflați în sală li se vor înmâna și premii în obiecte

Profesorii îndrumători primesc Certificate de participare care sunt luate în considerare pentru
Portfoliul personal profesional

Cls. VII - VIII

1. Scrieți o poveste adevarată spusă de Bunica, Mama sau o doamnă profesoară despre
Basarabia și Nordul Bucovina; ce a dus la desprinderea acestora de România (eveniment
istoric);

SAU
2. Pentru elevi care locuiesc în alta țară, o poveste adevărată despre femei importante in

istoria țării in care locuiesc și studiază
Consultați cărți și internet. Nu plagiati (copiați); menționați sursa de informare completă
(pagină, carte, autor articol sau link internet).

Povestea va avea 2 pagini, font Arial, distanța între rânduri 1.5
Lucrarea trebuie să fie însoțită de următoarele informații în ANEXĂ:
Nume, școala cu adresa exactă și completă, clasa, adresa email, foto elev – elev
Nume, școala, adresa email – profesor îndrumător.

Profesorii îndrumători trebuie să trimită lucrările elevilor plus anexa la toate adresele următoare de e-
mail:
worldprofm14@gmail.com, paraschiva.abutnaritei@yahoo.com,
mariavisoschi@gmail.com ioanvisoschi@yahoo.com

Nu vor fi acceptate lucrări trimise direct de elevi.
Data limită: 30 mai 2018
Juriul va anunța câștigătorii pe www.unifero.net la începutul lunii iulie 2018.
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„Cinstirea trecutului trebuie să fie un punct forte al culturii noastre naţionale”- acad. Ioan-Aurel Pop – istoric

Organizația non-profit și non-guvernamentală UNIFERO Inc., vă invită să participați la
Concursul anual de Creație Literară pentru elevi din cadrul celei de a XI-a Conferințe UNIFERO Inc.,
dedicata Marii UNIRI si care se va desfășura între  13-16 iulie 2018 la Alba Iulia, România. Concursul
este deschis între 30 ianuarie - 30 mai.

Se acordă Diplome pentru locurile I, II, III și trei mențiuni
Câștigătorilor aflați în sală li se vor înmâna și premii în obiecte

Clasele IX-XII
1. Prezentați sub formă de eseu sau interviu imaginar, povestea Elenei ALISTAR

ROMANESCU, figură de bază în realizarea Marii Uniri de acum 100 de ani,
sau a oricarei alte femei participante la eveniment sau susținătoare a acestuia.
Lucrarea va avea până în trei pagini, font Arial 12, distanța rânduri 1.5.

a) Trebuie să cuprindă introducere (numele, vârsta, poziția socială, perioada și locul în care a
trăit și prin ce este cunoscută);
b) Părerea pe care o aveți despre ea – dați cel puțin două exemple care să vă susțină opinia;
c) Reacția pe care ați fi avut-o dacă erați în locul Elenei ALISTAR ROMANESCU în timpul și
situația în care a trăit;
d) Concluzie.
2. Sau pentru elevi care locuiesc in alte tari, o poveste adevarata despre femei importante in istoria
tarii in care locuiesc acestia.
Lucrarile trebuie să fie însoțită de datele informative ca referințe (autor, titlul cărții, anul
apariției și editura) și de următoarele informații:

Anexa:
ELEV: Nume, școala cu adresa exactă și completă, clasa, adresa email, foto
Profesor îndrumător: Nume, școala, adresa email
Profesorii îndrumători trebuie să trimită lucrările elevilor plus anexa pana la 30 mai 2018
la toate adresele următoare de e-mail:
worldprofm14@gmail.com, paraschiva.abutnaritei@yahoo.com, mariavisoschi@gmail.com

ioanvisoschi@yahoo.com

Nu vor fi acceptate lucrări trimise direct de elevi.
Juriul va anunța câștigătorii pe www.unifero.net la începutul lunii iulie 2018.


