CONCURS JUDEŢEAN

EDIŢIA a II-a
2015-2016
ORGANIZATOR:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GH. ŢIŢEICA” CRAIOVA, DOLJ,cuprins în CAEJ pe 2015-2016

Scopul proiectului
Stimularea creativităţii şi expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice şi literare; dezvoltarea gustului
pentru frumos; valorificarea potenţialului creator al elevilor.

Regulament:
Înscrierea elevilor participanţi se face de la data de 03.03.2016 până pe data de 03.04. 2016:
- Pentru secţiunea I- “Emoţii de primăvară”- fişele de înscriere, creaţiile literare şi lucrările copiilor vor fi
trimise pe adresa şcolii: Şcoala Gimnazială ,,Gh. Ţiţeica”, strada Calea Bucureşti, nr. 93, localitatea Craiova,
judeţul Dolj, cu menţiunea: pentru Concursul Judeţean “Emoţii de primăvară” sau pe adresa de email:
emotiideprimavara@yahoo.com;
Creaţiile literare vor fi scrise de către elevul participant pe foaie A4, respectând tema concursului,
cerinţele de elaborare a unei compuneri / poezii şi de încadrare în pagină (1-2 pagini). Sub titlul creaţiei literare, se
vor preciza datele de identificare ale elevului (nume, clasă, şcoală) şi numele cadrului didactic îndrumător.
- Pentru secţiunea II- “Primăvara a venit”- creaţie plastică inspirată de primăvară (pictură, colaj,
quilling etc.) fişele de înscriere şi lucrările copiilor pot fi aduse la secretariatul şcolii sau trimise pe adresa: Şcoala
Gimnazială ,,Gh. Ţiţeica”, strada Calea Bucureşti, nr. 93, localitatea Craiova, judeţul Dolj, cu menţiunea: pentru
Concursul Judeţean “Emoţii de primăvară”.
Creaţiile plastice vor respecta doar tema stabilită şi se vor realiza în tehnică de lucru la alegere. Pe verso,
în partea dreaptă jos, se va lipi eticheta, cu următoarele date de identificare ale elevului (nume, clasă, şcoală), titlul
lucrării şi numele cadrului didactic îndrumător.
Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări pentru fiecare secţiune. În plicul cu lucrările
elevilor se va pune un plic A4 autoadresat şi timbrat (necesar pentru expedierea diplomelor).
Nu este obligatorie participarea la ambele secţiuni.
Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi pe clase, urmărindu-se
originalitatea şi imaginaţia elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru
elevi.
Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului.
Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea elevilor, vor primi
diplome şi adeverinţe de participare.
Orice informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon :
Prof. Florica- Daniela Dihoru 0741488557
Prof. Eugenia Petcu
0752033744
Director,
Prof. Buzatu Camelia

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAŢIONAL
EMOŢII DE PRIMĂVARĂ
EDIŢIA a II-a
Aprilie 2016

Unitatea şcolară
______________________________________________________________________________
Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )
______________________________________________________________________________
Cadrul didactic participant
______________________________________________________________________________
Specialitatea :
______________________________________________________________________________
Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele)
______________________________________________________________________________
E-mail cadru didactic:
_____________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Creaţie plastică
(Titlul)

Colaj ( Quilling)
(Titlul)

TITLUL
compunere
versuri

Semnătura,

