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“ FEERIE DE IARNĂ PRIN CUVINTE MAGICE”

proiect extracurricular cu finanţare extrabugetară

REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul va avea două secţiuni:
SECŢIUNEA I: CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ
1. Invăţământ primar-PARTICIPARE INDIRECTĂ
Creaţie literară în limba română - Proză
Creaţie literară în limba română - Poezie
2. Invăţământ gimnazial-PARTICIPARE INDIRECTĂ
Creaţie literară în limba română - Proză
Creaţie literară în limba română - Poezie
Creaţie literară în limba germană -Proză
Creaţie literară în limba franceză -Proză
Creaţie literară în limba engleză -Proză
SECŢIUNEA a II-a :
1.Invăţământ primar CONCURS/EXPOZIŢIE DE CREAŢII PLASTICE
2.Invăţământ gimnazial –CONCURS /EXPOZIŢIE DE AFIŞE
ÎNSCRIEREA Şi EXPEDIEREA LUCRĂRILOR se face în perioada 9-30 ian 2017 .
Fişa de înscriere se va trimite pe adresa de email concursscoala3@yahoo.com până pe
31 ian 2017.
CRITERII DE PARTICIPARE:
Concursul va avea loc pe data de 1 febr.2017.
SECŢIUNEA I: CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ
Concursul va fi cu participare indirectă. Lucrările vor fi scrise de mână, de fiecare
elev. Pe verso, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul, numele
şi prenumele cadrului didactic îndrumător, nr.telefon al cadrului didactic. Un cadru
didactic coordonator poate participa cu cel mult trei lucrări (la toate sectiunile-maxim 3)
Expedierea lucrărilor alături de fişa de înscriere şi acordul de parteneriat avizat de
conducerea unităţii (în dublu exemplar)precum şi a unui plic timbrat şi autoadresat
(pentru diplome) se realizează în perioada 09 -30 ianuarie 2017 pe adresa: ŞCOALA
GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL”, Str.FRAŢII GOLEŞTI, nr.27, Câmpulung Muscel,
Jud. Argeş, cod 115100,.
Jurizarea lucrărilor se va realiza de către un juriu format din profesori de
specialitate.Se va urmări: aşezarea în pagină, caligrafia, coerenţa, respectarea tematicii,
originalitatea , ortografia şi vocabularul utilizat.
SECŢIUNEA a II-a :
CONCURS CREAŢII PLASTICE /EXPOZIŢIE
Această secţiune se adresează elevilor claselor primare(clasa a IV a)care vor elabora
creaţii plastic:pictura, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor,); format A3 sau A4 în
care să ilustreze frumuseţea anotimpului alb.
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Criteriile de evaluare a lucrărilor se stabilesc pentru fiecare secţiune în parte, ele
vizând îndeosebi: respectarea tematicii; munca copilului oglindită în lucrări;
originalitatea; creativitatea; tehnica de lucru: acuarelă, guaşă, ulei,tehnici mixte, tempera;
capacitatea de a transmite prin formă, culoare şi compoziţie un mesaj; capacitatea de a
utiliza, în diversitatea lor, elementele de limbaj plastic (linie, punct, formă, pată, culoare)
pentru realizarea unei compoziţii; capacitatea de a organiza o compoziţie după o anumită
structură; modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile artistico-plastice; îmbinarea
materialelor şi asortarea lor. Fiecare lucrare va fi protejată în folie de plastic. Fiecare elev
va participa la concurs cu o singură lucrare, iar un cadru didactic se va putea înscrie cu
maxim 2 în concurs, pe verso, în partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător,
nr.telefon al cadrului didactic.
CONCURS/EXPOZIŢIE DE AFIŞE
Această secţiune se adresează elevilor claselor V-VIII, care vor realiza un afiş la
alegere.
Afişele vor fi realizate în tehnica de lucru aleasă de copii, pe hârtie A4, iar pe verso, în
partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul,
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, nr.telefon al cadrului didactic. Fiecare
lucrare va fi protejată în folie de plastic. Fiecare elev va participa la concurs cu un singur
afiş , iar un cadru didactic se va putea înscrie cu maxim 2 afişe în concurs.
În atenţia cadrelor didactice:.este concurs de afişe, nu de creaţii
plastice(desene).
Jurizarea lucrărilor se va realiza de către un juriu format din profesori de
specialitate.Criterii de evaluare a afişelor: respectarea temei de concurs, claritatea
mesajului, originalitatea lucrării şi a mesajului, respectarea condiţiilor de formă.
Rezultatele se vor publica pe site-ul şcolii numai după ce diplomele vor fi semnate
de ISJ Arges.
Informaţii suplimentare:
- prof. David Luminița (gimnaziu): 0746528078,
- prof. Stoica Olimpia (primar): 0762648950,
- prof. Vlădoiu Ruxandra Cristina (primar): 0745636129.
Email: concursscoala3@yahoo.com
http://scoala3.muscel.ro/
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