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Între 13-18 iulie 2014, la
Lugoj, jude\ul Timi], s-a des-
f`]urat Etapa Na\ional` a
Concursului „MMeemmoorriiaa  HHoo-
llooccaauussttuulluuii”, aflat la cea de a
V-a edi\ie. 

Din jude\ul nostru au par-
ticipat U\` I. E. Vlad }tefan,
absolvent al clasei a VII-a B la
C. N. „MMiirrcceeaa  cceell  BB`̀ttrrâânn” ]i
Radu A. Lidia, absolvent` a
clasei a X-a A la L. T. „OOlltt-
cchhiimm” din Râmnicu Vâlcea,
care au ocupat locul I la faza
jude\ean`. 

Concursul – care se desf`-
]oar` la nivel na\ional din doi
în doi ani – î]i justific` exis-
ten\a prin necesitatea cunoa]-
terii ]i con]tientiz`rii de c`tre
copii ]i tineri a istoriei Holo-
caustului, constituind un r`s-
puns oportun pe plan educa-
\ional, cerin\ei de formare a
viitorului cet`\ean al spa\iului
Uniunii Europene. Concursul
urm`re]te formarea ]i dezvol-
tarea la elevi a comportamen-
tului tolerant, democratic, a
spiritului civic, a deprinderilor
de a apar\ine unei comunit`\i
f`r` manifest`ri de rasism, an-
tisemitism, violen\`, discrimi-
nare ]i intoleran\`. 

Se urm`re]te, de aseme-
nea, considerarea Holocaus-
tului ca o înc`lcare brutal` ]i
grav` a primului drept al omu-
lui – dreptul la via\`.  

Concursul a constat în
urm`toarele probe: o prob`
scris` de evaluare a cuno]tin-
\elor însu]ite din bibliografia
referitoare la problematica
Holocaustului (prob` cu dura-
ta de dou` ore pentru elevii de
gimnaziu ]i de trei ore pentru
cei de liceu), o prob` practi-
c` constând în elaborarea unui
afi], poster sau lucrare plasti-
c` a c`rei tematic` trebuia s`
fie centrat`  pe Holocaust (la
gimnaziu), o prob` oral`,
constând într-un comentariu
pe baza unui film documentar
(la liceu). 

Facem precizarea c` elevii
de liceu au avut de însu]it cu-
no]tin\e din mai mult de 350
de pagini (din 8 surse biblio-
grafice), iar cei de gimnaziu
din circa 180 de pagini (din 5
surse bibliografice), verifica-
rea f`cându-se prin subiecte
sub form` de gril` (100 de
întreb`ri la liceu ]i 50 de în-
treb`ri la gimnaziu).

În urma desf`]ur`rii aces-
tor probe, eleva Radu A. Li-

dia, preg`tit` de d-l prof.
Pan` M. Tiberiu – istorie
(cel care a înso\it delega\ia
vâlcean` la concurs) ]i de d-na
prof. Achim Manuela Ioana
– limba român`, a ob\inut
PPRREEMMIIUULL  II. 

Acest premiu se adaug`
altor dou` premii ob\inute de
c`tre elevi ai aceluia]i liceu –
L. T. Oltchim – la prima edi\ie
(din anul 2006) ]i la cea de a
treia (din 2010) ale Concur-
sului Na\ional „Memoria Ho-

locaustului”, sub îndrumarea
competent` a acelora]i profe-
sori. 

Comisia Na\ional` de
Evaluare a apreciat în mod
deosebit preg`tirea temeini-
c` dovedit` de c`tre eleva pre-
miat` (aceasta fiind singurul
concurent care a ob\inut
punctajul maxim – 100 de
puncte – la  proba scris`,
care a câ]tigat concursul cu
media 97,50 puncte), cât ]i
rolul determinant al profe-

sorilor coordonatori în ob\i-
nerea acestui rezultat. 

Un comportament merito-
riu a avut ]i U\` I. E. Vlad
}tefan, (preg`tit de d-nii prof.
Sîiulescu Flavius C`t`lin -
istorie ]i Dumbrav` Cante-
mir – desen), care s-a situat
pe un meritoriu loc 8 în ie-
rarhia elevilor din ciclul
gimnazial (care a ob\inut
98,20 puncte la proba scris` ]i
cu un rezultat final de 89,10
puncte).

Pentru to\i participan\ii –
elevi ]i profesori – pl`cutul
sejur la Surduc (gazd` pri-
mitoare fiind filiala din Ro-
mânia a organiza\iei cre]ti-
ne PPrreecceepptt  MMiinniissttrriieess), prile-
juit de acest concurs desf`-
]urat în organizarea M.E.N.,
a Institutului Na\ional pen-
tru Studierea Holocaustului
din România „EElliiee  WWiieesseell”,
a „MMeemmoorriiaall  LLiibbrraarryy” din
New York ]i a Asocia\iei
„PPrreecceepptt  MMiinniissttrriieess”, a re-
prezentat ]i un fericit prilej
de a cunoa]te supravie\ui-
tori ai Holocaustului (pre-
cum Iancu |uc`rman, Liviu
Beris, Irving Roth) ]i de a
auzi m`rturii ale acestora,
cât ]i de a audia expuneri
ale unor istorici/personali-
t`\i de marc` (precum Radu
Ioanid, Alexandru Florian,
David Field, Mark Berez,
Steve Ausnit), preocupa\i de
aceast` delicat` problematic`.

Câ]tig`toarea concursu-
lui a declarat: „AAcceesstt  ccoonn-
ccuurrss  aa  îînnsseemmnnaatt  ffooaarrttee  mmuulltt
ppeennttrruu  mmiinnee  ]]ii  ssuunntt  ccoonnvviinnss`̀
cc`̀  ttoott  ccee  aamm  îînnvv`̀\\aatt  aaiiccii  îîmmii  vvaa
ffii  ddee  ffoollooss  îînn  vviiaa\\`̀..  AA  ffoosstt
ssuuppeerrbb  llaa  LLuuggoojj,,  nnuu  vvooii  uuiittaa
nniicciiooddaatt`̀  aacceessttee  zziillee”.

Eviden\iind acest nou suc-
ces al ]colii vâlcene, trebuie
s` remarc`m înc` o dat` in-
teresul actual pentru proble-
matica Holocaustului, mani-
festat de unii elevi ]i de
profesorii care îi preg`tesc.

Premiul I ob\inut la concursul na\ional „Memoria Holocaustului”
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