Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Pitești
VĂ INVITĂ
să participați la Concursul județean "Zâmbet sfios de primăvară"
ediția a IV-a, 13 aprilie 2019
Proiectul este înscris în Calendarul Activităților Educative Extrașcolare al
I.S.J. Argeș, Nr. 1251/19.02.2018,
anul școlar 2018-2019, semestrul al II-lea, poziția 77
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
JUDEŢEAN „ZÂMBET SFIOS DE PRIMĂVARĂ”, EDIŢIA 2019
Concursul se va desfășura în data de 13 aprilie 2019.
Coordonatorii sunt responsabili pentru corectitudinea desfășurării concursului.
I. Mod de desfășurare:
La concurs pot participa numai elevii ciclului primar.
Etape:
1. Înscriere: 03.04.2019 – 10.04.2019;
2. Desfășurarea concursului: 13.04.2019;
3. Evaluare și afișarea rezultatelor: 13.04.2019;
Fiecare cadru didactic va înscrie cu cel mult 3 elevi pe clasă la oricare secțiune, completând fișa
de înscriere pe care o va trimite coordonatorului proiectului, pe adresa de e-mail:
mateescu_ana78@yahoo.com (0729/315784)până la data de 10.04.2019. Concursul se va desfășura
pe 13.04.2019, începând cu ora 9:00 la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” cu participarea
directă a tuturor elevilor, din județ, înscriși în concurs, care vor fi prezenți la ora 8:30.
Proiectul se desfășoară pe trei secțiuni:
1. Simbolul învierii, clasele pregătitoare și I-IV – ouă pictate de elevi folosind motivele
populare de decorare (materiale necesare: ouă de găină fierte, carioci, acuarele,
pensule);
2. Creație plastică (pictură, desen), clasele pregătitoare și I-IV (materiale necesare:
creioane colorate, carioci, acuarele, pensule, planșetă, pahar, bloc de desen);
3. Creație literară, clasele a III-a – a IV-a – elevii vor avea de realizat un text imaginativ
respectând cerințele formulate în foaia de concurs (cerințe de vocabular, ortografie,
punctuație, morfologie).
Tema propusă: Paștele, sărbătoarea Învierii
NOTĂ: Pentru secțiunea 1 și 2 materialele sunt asigurate de către concurenți, iar lucrările sunt
realizate în sala de concurs la toate secțiunile.
I. Evaluarea:
Secțiunea I: - Coerență între lucrare și tema concursului ............30p
- Respectarea liniei tradiționale ....................................................15p
- Încadrarea modelului în spațiul de lucru ....................................15p
- Originalitate................................................................................30p
- Oficiu..........................................................................................10p
Secțiunea II: - Coerență între lucrare și tema concursului ............30p
- Acuratețe ....................................................................................15p
-Încadrarea modelului în spațiul de lucru .....................................15p
- Originalitate................................................................................30p
- Oficiu10p
Secțiunea III: - Respectarea cerinței si încadrarea in tema ..........40p
- Respectarea părților compunerii.................................................10p
- Așezarea textului în pagină ........................................................10p
- Înlănțuirea logică a ideilor..........................................................15p
- Originalitate și expresivitate......................................................15p
- Oficiu..........................................................................................10p

Fișă de înscriere
Concursul județean
,,Zâmbet sfios de primăvară”

Unitatea de învățământ: ............................................................................
E-mail: ....................................................
Nr. telefon: ..............................................

Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele
elevului

Clasa

Numele și prenumele
cadrului didactic
îndrumător

Secțiune

...

2
3.

Data limită de trimitere a fișei completate este 10 aprilie 2019.

