Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” Câmpulung Muscel
CONCURS REGIONAL DE CREAŢIE LITERAR-PLASTICĂ - CICLUL PRIMAR

„Orizontul local. Locuri şi oameni cu care mă mândresc”

Ediţia a IX-a, Martie 2018
(poziţia 128, pag. 4 în C.A.E.R.I. 2018- Anexa nr.7 OMEN nr. 3076/18.01.2018)
FARĂ TAXĂ DE PARTICIPARE
REGULAMENT
Avizat,
Inspector școlar general,
Prof. Dumitru TUDOSOIU

Concursul regional de creaţii literare şi compoziţii plastice „Orizontul local. Locuri şi
oameni cu care mă mândresc”, Ediţia a IX-a, pentru clasele pregătitoare - a IV-a, va fi organizat
de Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” Câmpulung Muscel. Tematica o reprezintă orizontul local
(elemente istorico-geografice, atracţii turistice) şi personalităţi cultural-ştiinţifice din zonă.
Concursul se desfăşoară în perioada februarie-martie 2018, pe secţiunile:
A. Cu participare indirectă:
I. Creaţie literară (eseuri, compuneri, versuri);
II. Desen /Pictură (tehnici diverse);
III. Colaj (hârtie colorată, textile, fire, ambalaje, materiale din natură etc.);
Fiecare cadru didactic poate participa la aceste secțiuni cu maxim 3 lucrări (aceeaşi secţiune sau
secţiuni diferite), realizate de către elevii săi. Lucrările trebuie să se încadreze la tematica
concursului şi să respecte caracteristicile secţiunii / secţiunilor alese.

Creaţiile literare ale elevilor (eseuri, compuneri, versuri), scrise de mână (max.
două pagini A4), trebuie să respecte tematica şi să poarte amprenta originalităţii (nu se iau în
considerare texte reproduse / copiate). Sub text, dreapta jos, se va preciza autorul (numele şi
prenumele elevului), clasa, şcoala, localitatea/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător;
 Compoziţiile plastice (desen, pictură, colaj)- format A4 sau tridimensionale trebuie să
ilustreze orizontul local sau personalităţi din zona natală, folosind materiale şi tehnici de
lucru la alegere;


Desenele si colajele vor fi etichetate pe faţă, în partea dreaptă, jos;

(eticheta va fi tehnoredactată pe calculator, cu semne diacritice, fără modificări sau adaosuri scrise
de mână; va conţine: titlul lucrării, secţiunea, numele şi prenumele elevului, clasa/şcoala,
localitatea/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător);
B. Cu participare directă:
IV. Afiș publicitar:
 Proba se desfășoară la Școala Gimnazială „Nanu Muscel”, Câmpulung, în data de 16 martie
2018, ora 13, timp de lucru 60 minute;
 La această secțiune, fiecare cadru didactic poate participa cu un singur echipaj alcătuit din 2
elevi. Planșa suport A3 va fi asigurată de către organizatori.
 Materialele publicitare / Afişele trebuie să conţină elemente prin care se promovează zona
şi atracţiile turistice locale şi se pot realiza cu materiale, tehnici de lucru la alegere.


Lucrările pentru secțiunile cu participare indirectă, fişa de înscriere (anexa 1),
acordul de parteneriat (anexa 2) completat, înregistrat, semnat şi ştampilat, de către
şcoala participantă, în dublu exemplar, se aduc personal sau se trimit prin poştă pe
adresa: Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”, Str. Fraţii Goleşti, nr. 27, Câmpulung, judeţul
Argeş, cod poştal 115100, în perioada 1- 28 februarie 2018. Pe plic/colet vă rugăm să
precizaţi „Pentru Concursul „Orizontul local. Locuri şi oameni cu care mă mândresc”.
Lucrările vor fi însoţite de un plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător (necesar
trimiterii diplomelor).


Evaluarea tuturor lucrărilor participante va avea loc pe data de 16 martie 2018, de
către profesori din zona Muscel, pe secţiuni şi pe clase (PREGĂTITOARE, I, II, III, IV). Se
vor urmări în mod deosebit:
- LA SECŢIUNEA I: respectarea tematicii, originalitatea, calitatea exprimării
(corectitudine ortografică şi gramaticală, vocabular, stil, coerenţă, aşezarea în pagină, caligrafia);
- LA SECŢIUNILE II, III, IV: respectarea tematicii, originalitatea, materialele şi
complexitatea tehnicii alese, gradul de acoperire a suportului, acurateţea lucrării.

Se vor acorda, pe secţiuni şi clase, premii I, II, III şi menţiuni, în total 15% din
numărul participanţilor, avizate de I.S.J. Argeş;

Lista cu rezultatele concursului va fi postată pe www.didactic.ro
şi
http://scoala3.muscel.ro în martie 2018;

Lucrările câştigătoare vor fi expuse la Biblioteca Municipală Câmpulung, Muzeul
Municipal de Istorie şi Artă - Câmpulung, Clubul Copiilor - Câmpulung aprilie 2018;

Diplomele vor fi trimise prin poştă în aprilie-mai 2018;

Nu se admit contestaţii, iar lucrările nu se restituie;

Persoane de contact:
prof. înv. primar Brăgărea Mariana (tel. 0743 082 760, e-mail: bragareamariana@yahoo.com
prof. înv. primar Firu Alina ( tel. 0742 626 658, e-mail: alina_firu2007@yahoo.com

