
CONCURS  INTERJUDEŢEAN - SIMPOZION INTERJUDEȚEAN 
 

 „FEERIE  DE  IARNĂ  PRIN CUVINTE   MAGICE”, Ediția a IX-a,  12 februarie 2020  
REGULAMENT 

Concursul interjudeţean de creaţii literare/nonliterare şi compoziţii plastice “FEERIE  DE  
IARNĂ  PRIN CUVINTE   MAGICE”, ediția a IX-a,pentru învățământ primar(clasele a III-a, a 
IV-a), învățământ gimnazial (clasele V-VIII), va fi organizat de Şcoala Gimnazială „Nanu 
Muscel”. Tematica o reprezintă frumusețea și grandoarea iernii. Concursul se desfășoară în  12 
februarie 2020. 

 
SECŢIUNEA I: PARTICIPARE DIRECTĂ 

1. Învăţământ primar:    Creaţie literară (proză, versuri)    
                                 Creaţie literară elevi cu CES (proză, versuri)     
2. Învățământ gimnazial: Creație nonliterară (afiș /reclamă/ articol) (V-VI)   

Concursul se desfășoară la Școala Gimnazială „Nanu Muscel”, Câmpulung,în data de  
12 februarie 2020, ora 13, timp de lucru 60 minute. 

Pentru secțiunea de CREAȚIE LITERARĂ lucrările vor fi scrise de mână de fiecare elev. 
În colțul din dreapta, elevii vor trece : numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul, 
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. Un cadru didactic coordonator poate 
participa cu cel mult trei elevi. 

Jurizarea lucrărilor va urmări: aşezarea în pagină, caligrafia, coerenţa, respectarea tematicii, 
originalitatea , ortografia şi vocabularul  utilizat. 

 
La secțiunea CREAȚIE NONLITERARĂ (afiș /reclamă/ articol), fiecare cadru didactic 

poate participa cu cel mult 3 elevi. Afişele vor fi realizate în tehnica de lucru aleasă de copii, pe 
hârtie A3. Toate materialele de lucru vor fi aduse de elevi, inclusiv hârtia.  

Elevii pe verso, în partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevilor, clasa, şcoala, 
judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.  

 
În atenţia cadrelor didactice:este concurs de afişe/reclame/ articole, 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 
      
  SECŢIUNEA a II-a: PARTICIPARE INDIRECTĂ   

1. Învăţământ primar: desen/pictură (tehnici diverse)  
2. Învățământ gimnazial: Creaţie literară în limba română - Proză (V-VIII) 

    Creaţie literară în limba română - Poezie (V-VIII)                                                                                                                                             
    Creaţie literară în limba română , elevi cu CES –Proză ( V-VIII) 
    Creație literară  în limba engleză –Proză (V-VIII) 
 

CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ, V-VIII - participare indirectă 
      Această secţiune se adresează elevilor claselor V-VIII. Lucrările vor fi scrise de mână de 
fiecare elev. În colțul din dreapta se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul, 
iar pe verso se trec: numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, numărul de telefon, 



emailul. Un cadru didactic coordonator poate participa cu cel mult trei elevi. 
       Jurizarea lucrărilor va urmări: aşezarea în pagină, caligrafia, coerenţa, respectarea tematicii, 
originalitatea , ortografia şi vocabularul  utilizat.  

 
CONCURS CREAŢII PLASTICE /EXPOZIŢIE (cls. a III-a / a IV- a)           

        Această secţiune se adresează elevilor claselor primare (cls. a III-a – a IV- a) care vor elabora  
creaţii plastice: pictura, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor); format A3 sau A4 în care să 
ilustreze frumuseţea anotimpului alb. 
     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.  
Se vor acorda, pe secţiuni şi clase, premii  I, II, III şi menţiuni,avizate de I.S.J. Argeş; 
Rezultatele se vor publica  pe site-ul şcolii numai după ce diplomele vor fi semnate de ISJ Argeș.  
Nu se admit contestaţii, iar lucrările  nu se restituie. 

ÎNSCRIEREA  se face  în perioada 20 ianuarie -10februarie 2020. 
 Fişa de înscriere se va trimite pe adresa de email:  concursscoala3@yahoo.com  
   

SECŢIUNEA A III-A 
SIMPOZION CADRE DIDACTICE(ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, PRIMAR, 

GIMNAZIAL) 
 
Simpozionul”Creșterea eficienței actului didactic prin folosirea metodelor 
interactive/inovatoare” 
 

Participare directă și indirectă. Participarea va fi  directă pentru cei din județ și indirectă 
pentru cei din alte  județe și cei din județ ,care din motive obiective nu pot veni. Ora de începere a 
lucrărilor simpozionului este 13.30. 
Participanți - Cadre didactice din învățământul preuniversitar nivel preșcolar, primar, 
gimnazial, liceu.  
 

Recomandări privind redactarea lucrărilor: vor fi redactate în format electronic, pagină 
A4, font Times New Roman, corp de literă 12, la un rând; titlul va fi scris cu majuscule (Times 
New Roman, 14 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se vor scrie autorul şi instituţia (Times New 
Roman 12) și la două rânduri de numele autorului se scrie textul (Times New Roman 12). 
Lungimea textului va fi de 1-2 pagini iar conținutul lucrărilor trebuie să vizeze strict aspecte din 
experiența personală , secvențe didactice în care au fost utilizate astfel de metode. Autorii îşi vor 
asuma răspunderea pentru conţinutul lucrării. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. 
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările copiate de pe internet, cele care nu respectă 
tematica concursului/simpozionului sau care nu respectă condiţiile de tehnoredactare. Denumirile 
fișierelor cu lucrări în format electronic vor conţine numele profesorului coordonator şi 
numele şcolii de provenienţă. Materialul tehnoredactat împreună cu fișa de înscriere vor fi 
trimise pe adresa de email: concursscoala3@yahoo.com, dar și prin poștă  în perioada 20 

mailto:concursscoala3@yahoo.com


ianuarie-10februarie 2020. 
             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  
20 ianuarie-10 februarie 2020.: 

-lucrările pentru secțiunile cu participare indirectă,  
-fişa de înscriere (anexa 1-concurs,anexa 2 -simpozion), 
-acordul de parteneriat (anexa 3) completat, înregistrat, semnat şi ştampilat, de către şcoala 
participantă, în dublu exemplar. 
 
Pe plic/colet vă rugăm să precizaţi „Pentru Concursul și Simpozionul interjudețean” „Feerie 
de iarnă prin cuvinte magice”. Lucrările vor fi însoţite de un plic A4 autoadresat şi timbrat 
corespunzător (necesar trimiterii diplomelor).  
 
Persoane de contact:  
prof. David Luminita (gimnaziu) -0746528078 
prof. Zafiu Emanuela (gimnaziu) : 0748177474        
prof.Vlădoiu Ruxandra Cristina(primar): 0745636129 cristrux@yahoo.com 
Email: concursscoala3@yahoo.com 
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