PROIECT EDUCAŢIONAL - CONCURS JUDEŢEAN

„ARMONIILE PRIMĂVERII”
EDIŢIA a V-a
Martie 2018
-CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂÎNSCRIS ÎN CAEJ PE SEM. AL II-LEA LA POZIŢIA 67
SIMPOZION JUDEȚEAN - „TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ”

OBIECTIVE SPECIFICE
 Promovarea gustului pentru literatură ( lb. română, lb. engleză și lb. franceză)
 Creşterea capacităţii de exprimare a gândurilor şi sentimentelor în mod artistic;
 Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul primăvara;
 Dezvoltarea creativităţii, expresivităţii şi sensibilităţii artistice;
 Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor;
 Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate.
GRUP ŢINTĂ:
Elevii din învăţământul gimnazial (clasele V-VIII)
Cadre didactice: profesori, psihologi şcolari, bibliotecari, familiile elevilor, mass-media, comunitatea locală.
REGULAMENT DE PARTICIPARE
 Se pot înscrie la concurs copii din învăţământul gimnazial din judeţ;
 Fiecare cadru didactic poate participa în concurs cu max. 4 copii, indiferent de secţiune
 Înscrierea elevilor participanţi se face până pe data de 29. 03 . 2018, pe baza fişei de înscriere (Anexa 1)
care se va trimite numai prin e-mail;
 Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de concurs,
 Toate lucrările vor reflecta tematica concursului, urmărindu-se originalitatea realizării acesteia şi
fantezia creaţiei.

 Etapa de înscriere- (01 martie - 29 martie 2018);
 Înscrierea participanţilor prin trimiterea fişelor de înscriere (anexa 1) la adresa de email armoniileprimaverii@yahoo.com – termen 29. 03. 2018
CRITERII DE PARTICIPARE: Concursul va avea loc 30.03.2018. Copiii vor fi aşteptați
la SCOALA GIMNAZIALĂ ,,OPREA IORGULESCU’’, la ORA 11,30. Acțiunea începe la
ora 12. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim patru elevi. Un elev poate participa
direct, doar la o secţiune. Tema concursului: ,,Armoniile primăverii”. Participanții vor veni în
ziua concursului cu instrumente de scris (stilou cu cerneală albastră).
Jurizarea lucrărilor se va realiza pe 30 martie 2018 de către un juriu format din
profesori de specialitate, pe secţiuni: (ciclul gimnazial) secţiunea I : a) poezie; b) proză; c)
eseu; secţiunea limbi străine (engleză, franceză) – proză scurtă; urmărindu-se originalitatea şi
imaginaţia elevilor, profunzimea şi complexitatea mesajului transmis prin poezie/proză.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune.

 * Desfăşurarea propriu-zisă a concursului – 30.03.2018
Ora 12, la Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu”-Câmpulung.

 * Etapa de mediatizare a rezultatelor – 5 aprilie -15 iunie 2018
 Concursul se desfăşoară pe 2 secţiuni (Participare directă)
 Secţiunea I –a) Creaţie literară în limba română (creaţie în versuri sau proză scurtă)
I. concursul se desfăşoară pe 3 subsecţiuni: a)poezie, b)proză, c)eseu.
* Pentru secţiunea poezie, participanţii vor redacta o poezie de patru strofe scris de mână având ca tema
primăvara;
* Pentru secţiunea proză, participanţii vor redacta o proză scurtă (o pagină A 4 scris de mână) cu tema

primăvara;
* Pentru secţiunea eseu, participanţii vor redacta un eseu (de minimum 2 pagini A4, scris de mână) în care vor
pune în valoare tema propusă .
 b) Creaţie literară în limba engleză ( proză scurtă)
* Pentru secţiunea proză scurtă, participanţii vor redacta o compunere ( o pagină A4 scris de mână) respectând
un număr limită de cuvinte, (pentru clasele V-VI // 80-100 de cuvinte; iar pentru clasele VII-VIII // 120-150 de
cuvinte) în care vor pune în valoare tema propusă (stil şi vocabular adecvat, nuanţarea exprimării, scrierea
corectă. etc.)
 Creaţie literară în limba franceză (proză scurtă)
* Pentru secţiunea proză scurtă, participanţii vor redacta o compunere ( o pagină A4 scris de mână) respectând
un număr limită de cuvinte, (pentru clasele V-VI // 80-100 de cuvinte; iar pentru clasele VII-VIII // 100-120 de
cuvinte) în care vor pune în valoare tema propusă (stil şi vocabular adecvat, nuanţarea exprimării, scrierea
corectă. etc.)
 Secţiunea a II-a – Simpozion judeţean (pentru cadrele didactice) cu tema „Tradiţii
şi obiceiuri de primăvară”
Participanţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile menţionate anterior. Orice tentativă de fraudă va
conduce la excludere.
Secţiunea Simpozion va cuprinde:



Lucrări ştiinţifice/ comunicări ştiinţifice /referate metodice;
Proiecte educaţionale – exemple de bune practici/ diseminare proiecte şi parteneriate şcolare;
Simpozionul se desfăşoară în limba română şi presupune:
 să respecte tema dată;
 să respecte condiţiile de redactare: format A4, titlul TNR, mărimea frontului 14, bold
centrat, sub titlu la două rânduri numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala de
provenienţă, judeţul cu TNR 12, textul TNR 12, maximum 2 pagini;
 lucrarea trebuie să conţină note de subsol şi bibliografia aferentă;
 trebuie să fie creaţie proprie, întreaga responsabilitate revine în sarcina autorului;
 lucrările identificate plagiate vor fi eliminate.
 Înscrierea se se face până pe data de 28. 03 . 2018, pe baza fişei de înscriere (Anexa 3)
care se va trimite numai prin e-mail;

Jurizarea lucrărilor se va realiza pe 30 martie 2018 de către un juriu format din profesori de specialitate. Se
va urmări: aşezarea în pagină, caligrafia, coerenţa, respectarea tematicii, originalitatea , ortografia şi
vocabularul utilizat. Rezultatele se vor publica pe site-ul şcolii numai după ce diplomele vor fi semnate de ISJ
Argeş.
Nu se percepe taxă de participare.
Informaţii suplimentare:
-prof.Biţan Angela: 0745304631 (lb. română)
- prof. Iacomin Liana 0744591139( lb engleză)
- prof. Rădoi Liliana 0730505538 (lb. Franceză)
Email: armoniileprimaverii@yahoo.com
- site-ul scolii : http://opreaiorgulescu.scoli.edu.ro/

ANEXA 1 ( a se trimite numai prin e-mail)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Concursul JUDEŢEAN
„ARMONIILE PRIMĂVERII”
EDIŢIA a V-a
APRILIE 2018

Unitatea şcolară:
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal):
Cadru didactic îndrumător:
Specialitatea:
Adresa e-mail:
Telefon:
Elevi participanţi
NR.
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI

Semnătura,

CLASA

SECTIUNEA

ANEXA 2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “OPREA IORGULESCU”
CÂMPULUNG, ARGEŞ
NR.--------------- DIN-----------------------

ŞCOALA -------------------------------NR.----------- DIN-------------------

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, _______________ , între şcolile :
1. Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”, judeţul Argeş, reprezentată prin prof. GHINESCU
Gheorghe, în calitate de director şi prof. Biţan Angela, prof. Banu Gabriela, prof. Horobeanu
Gabriela, prof. Dinicescu Cătălina, prof. Iacomin Liana, prof. Rădoi Liliana în calitate de
coordonator
al
concursului
judeţean
”
Armoniile
primăverii”
şi
Şcoala__________________________________________________________________,
reprezentată prin ___________________________________, în calitate de director şi
_______________________________________________________________ în calitate de
colaborator .
2. Grup ţintă: elevi din învăţământul gimnazial.
3. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
 să informeze şcolile despre organizarea concursului;
 să distribuie regulamentul concursului instituţiilor de învăţământ participante;
 să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
 să respecte termenele de desfăşurare ale concursului;
 să emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi;
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 să mediatizeze concursul în şcoală;
 să pregătească elevii pentru activitate;
 să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;
 să distribuie copiilor participanţi diplomele cuvenite.
4 . Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării
proiectului.
5 . Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toata perioada desfăşurării concursului pentru ca
acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare
parte şi intră în vigoare de la data semnării.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Oprea Iorgulescu”
DIRECTOR,

Prof. Ghinescu Gheorghe

ŞCOALA------------------------------------DIRECTOR,

ANEXA 3 ( a se trimite numai prin e-mail)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION JUDEŢEAN
„ARMONIILE PRIMĂVERII”
EDIŢIA a V-a
APRILIE 2018

Unitatea şcolară: .........................................................................................
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal):
................................................................................................................................
..................................................................................................................
Nume și prenume cadru didactic :...................................................................
Specialitatea:..................................................................................................
Adresa e-mail:..................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................
Secțiunea…………………………………………………………………..

