ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL”
STR. FRAŢII GOLEŞTI NR.27
CÂMPULUNG JUD. ARGEŞ
TEL/FAX: 0248/510578
www.scoala3.muscel.ro
sc3nanumuscel@yahoo.com

ÎMPREUNĂ PENTRU O LUME MAI BUNĂ

Concurs judeţean de creaţie
Data de desfăşurare a concursului: 25 mai 2017

ÎMPREUNĂ PENTRU O LUME MAI BUNĂ
proiect extracurricular cu finanțare extrabugetară
EDIȚIA a II-a
Proiectul se va desfășura pe trei secţiuni:

SECȚIUNEA I SIMPOZION (pentru cadrele didactice)
„VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR. STRATEGII DE PREVENIRE ȘI COMBATERE”
SECȚIUNEA A II-A ( pentru elevii claselor a IV-a – a VIII-a)
CONCURS DE CREAȚIE LITERARĂ (clasele a IV-a – a VIII-a) „ÎMPREUNĂ, ÎN LUMEA
MINUNATĂ A COPILĂRIEI”
SECȚIUNEA A III-A
A. CONCURS DE AFIŞE (CLASELE a V-a – a VIII-a ) - „ÎMPREUNĂ, ÎN LUMEA
MINUNATĂ A COPILĂRIEI”
B. CONCURS DE DESEN/PICTURĂ ȘI COLAJ (CLASELE PREGĂTITOARE – a IV-a)
„ÎMPREUNĂ, ÎN LUMEA MINUNATĂ A COPILĂRIEI”

SECȚIUNEA I –SIMPOZION
I Criterii de participare
Înscrierea participanţilor: se face până la data de 20 mai 2016, prin email (fişa
de participare cuprinde titlul lucrării, sectiunea, autorul/autorii, unitatea, adresa unde vor fi
trimise
diplomele),
la
una
din
adresele:
sdidactice@yahoo.com
sau
monicapirsan@yahoo.com
Redactarea lucrărilor
Organizatorii simpozionului urmăresc latura practică a activităţii didactice,
evidenţierea aspectelor concrete care se pot prezenta. Recomandăm ca lucrările să vizeze
mai ales activităţile pe care le-aţi desfăşurat cu elevii .
Instructiuni de tehnoredactare:
-pe format A4,
-titlul va fi scris cu majuscule [Times New Roman, 14, caracter, BOLD, contrast],
-la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia [Times New Roman 12];
-la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului [ Times New Roman
12],
- mărimea lucrării este de 3-4 pagini ,
-bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării în ordinea următoare - nume, prenume,
autor, titlul lucrării, editura, anul.
Scrisul trebuie să conţină semnele diacritice.
Depunerea lucrărilor se va face atât prin poștă, cât și prin email - până la data de
20 mai 2016. Fiecare participant
va trimite
lucrarea la una din adresele:
sdidactice@yahoo.com sau monicapirsan@yahoo.com. În 24 de ore de la înscriere veţi primi

un mail prin care confirmăm înscrierea în concurs; dacă nu primiţi confirmarea reveniţi, vă
rugăm, cu înscrierea, pentru a elimina orice disfuncţionalităţi organizatorice.
Plicul va conţine acordul de parteneriat avizat de conducerea unităţii (în dublu exemplar),
lucrarea, fişa de înscriere, un plic autoadresat şi timbrat (cu menţiunea „pentru Proiectul ÎMPREUNĂ
PENTRU O LUME MAI BUNĂ în atenția dnei PÎRȘAN MIHAELA/DAVID LUMINIŢA”). Cine nu
trimite prin poștă plicul, îl poate lăsa la secretariatul școlii.
Adresa de expediere: dest. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL”, Str.FRAȚII GOLESTI,
nr.27, Câmpulung Muscel, Jud. Argeş, cod 115100
Ziua desfășurării simpozionului este 25 mai 2017.

SECȚIUNEA a II-a
CONCURS DE CREAȚIE LITERARĂ (clasele a IV-a – a VIII-a) „ÎMPREUNĂ, ÎN LUMEA
MINUNATĂ A COPILĂRIEI”


Pentru secțiunea „COMPUNERE”, lucrările redactate vor fi scrise de mână, pe
format A4, vor avea obligatoriu o margine albă de jur împrejur cu lăţimea de minim
1 cm; nu se acceptă lucrări redactate la calculator; în cadrul evaluării se punctează
lizibilitatea, caligrafia şi corectitudinea lucrărilor; cerneala folosită la scris să aibă o
nuanţă cât mai închisă, pentru un contrast cât mai bun;
 Realizat prin corespondenţă, se adresează elevilor din clasele a IV-a - a VIII-a;
 Vor fi evaluate numai creaţiile şi produsele proprii ale elevilor. Vă rugăm să lăsaţi
copiii să-şi exprime liber ideile, trăirile;
 Evaluarea se face pe fiecare an de studiu, o mare pondere în evaluare având-o nota
personală (starea sufletească exprimată de copil, spontaneitatea, originalitatea, lipsa
intervenţiei directe a adultului);
 Fişa de înscriere, completată corespunzător, se va trimite la una din adresele :
monicapirsan@yahoo.com, carmenmoloiu@yahoo.com pentru elevii ciclului primar ,
și cami.vasilescu@yahoo.com, pentru elevii ciclului gimnazial, până la data de 20
mai 2016 În 24 de ore de la înscriere veţi primi un mail prin care confirmăm înscrierea
în concurs; dacă nu primiţi confirmarea reveniţi, vă rugăm, cu înscrierea, pentru a
elimina orice disfuncţionalităţi organizatorice.
 Fiecare cadru didactic poate participa la aceasta secțiune cu maxim 2 lucrări.
Creaţiile plastice, ca și cele literare și afișele, se vor expedia pe adresa unităţii şcolare:
Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” Câmpulung, str.Frații Golești, nr. 27, Câmpulung,
jud. Argeș, cod 115 100, cu menţiunea: pentru proiectul „ÎMPREUNĂ PENTRU O
LUME MAI BUNĂ”.
Ziua desfăsurării concursului este 25 mai 2017.

SECȚIUNEA A III-A
A.CONCURS DE AFIŞE (CLASELE V-VIII) -„ÎMPREUNĂ, ÎN LUMEA MINUNATĂ A
COPILĂRIEI”
Această secţiune se adresează elevilor claselor V-VIII, care vor realiza un afiş de promovare a unui
mediu curat. Afişele vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, 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 afiș, iar un cadru didactic se va putea înscrie
cu maxim 2 afișe în concurs.
Ziua desfăsurării concursului este 25 mai 2017.
Jurizarea lucrărilor se va realiza de către un juriu format din profesori de specialitate. Criterii
de evaluare a afișelor: respectarea temei de concurs, claritatea mesajului, originalitatea lucrării și a
mesajului, respectarea condițiilor de formă.
Se vor acorda, pe secţiuni şi pe clase, premii ( I, II, III ) şi menţiuni, avizate de I.S.J.Argeş. În
cazul în care comisia de jurizare consideră necesar, se pot acorda premii speciale pentru originalitatea
creațiilor. Nu se acordă diplome de participare. Nu se admit contestaţii. Nu se percepe taxă de
participare

B. CONCURS DE DESEN/PICTURĂ ȘI COLAJ (CLASELE PREGĂTITOARE – a IV-a)
„ÎMPREUNĂ, ÎN LUMEA MINUNATĂ A COPILĂRIEI”
Creaţiile plastice (desen/pictură sau colaj) vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe
hârtie/carton format A4 şi vor respecta tema propusă. Pe verso, va fi ataşată o etichetă ce va
cuprinde:
Titlul lucrării:
Numele şi prenumele copilului:
Clasa:
Numele cadrului didactic coordonator:
Şcoala:
Localitatea:
Judeţul:
e-mail coordonator:
Ziua desfășurării concursului este 25 mai 2017.

Lucrările vor fi individuale.
Nu vor intra în concurs lucrările realizate pe desene listate, şabloane.
Fiecare cadru didactic poate participa la concurs cu două lucrări la fiecare secțiune și
trebuie să completeze un formular de înscriere.
Nu se percepe taxă de participare!

