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Concursul național VESTIGIA LITTERARUM se adresează exclusiv elevilor de liceu 

care sunt interesați de aspecte ce vizează temele și motivele culturale ale Antichității greco-

latine. Proba de concurs constă în comentarea și interpretarea de către elev a unuia dintre 

textele selectate de comitetul științific în acest scop.* Scrierile autorilor greci și latini din care 

vor fi excerptate fragmentele acoperă domenii dintre cele mai diverse, având caracter literar, 

istoric, filozofic, teologic și chiar juridic.  

Pe plan evaluativ vor fi considerate relevante următoarele aspecte:  

-identificarea corectă a mizelor textului și a conceptelor sale esențiale; 

-originalitatea comentariului și a interpretării date de către elev; 

- coerența și pertinența punctelor de vedere proprii exprimate; 

-argumentarea acestora; 

- creativitatea; 

- corectitudinea gramaticală și citarea onestă a surselor bibliografice. 

Lucrarea elevului trebuie să cuprindă între 3 și 5 pagini, să fie redactată cu fontul 

Times New Roman, mărimea 12, spațiere între rânduri de 1,5. 

Formularul de înscriere și documentul ce conține comentariul elaborat de elev vor fi 

trimise până la data de 5 iunie 2022 pe adresa de e-mail <vestigia.litterarum@gmail.com>. 

Rezultatele concursului vor fi făcute publice în timp de o săptămână de la deadline-ul 

trimiterii lor pe site-ul secției de Filologie clasică (filologieclasica.ro) din cadrul 

Departamentului de Limbi și literaturi străine al Facultății de Litere de la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Se vor acorda premii constând în diplome și cărți pentru:  

- nivelul științific deosebit 

- gradul înalt de originalitate. 

Se vor acorda, de asemenea, adeverințe pentru profesorii îndrumători.  

Baremul de evaluare: 

1. Identificarea corectă a mizelor textului și a conceptelor sale esențiale – 10 puncte 

2. Structura formală a lucrării elevului  – 15 puncte 

3. Originalitatea comentariilor și a interpretărilor – 15 puncte 

4. Argumentarea clară și concisă a punctelor de vedere; pertinența concluziilor – 15 

puncte. 

5. Corectitudinea citărilor din surse bibliografice – 15 puncte 

6. Coerența în exprimare – 15 puncte 

7. Corectitudinea gramaticală – 15 puncte 

Decisiv este rolul profesorului îndrumător care trebuie să consilieze elevul în vederea 

găsirii unui echilibru între ideile personale ale acestuia și referințele la fragmentele de text 

comentate și să vegheze ca, la final, lucrarea elaborată de elev să întrunească cerințele 

anterior precizate. Comitetul științific își rezervă dreptul de a contacta profesorul 

îndrumător în cursul evaluării lucrării elevului, dacă va considera necesar.

 
* Elevul are libertatea de a alege oricare dintre fragmentele de text propuse, dar trebuie să-și precizeze alegerea prin 

indicarea numărului reperului vizat. Textele vor fi expuse atât în limba de origine, cât și în traducere, pentru ca elevul să 

poată face corelații conceptuale cât mai pertinente. 


