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Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iaşi organizează în ziua de 30 ianuarie 2014  

CONCURSUL   JUDEŢEAN DE CREARE DE POVEŞTI  ,,COPILUL – UN BULGĂRE DE 

CREATIVITATE”,  Ediţia a II-a. Acţiunea va avea loc la Liceul Teoretic ,, Miron Costin’’ Iaşi,  

Str. Muşatini,  Nr. 12. Concursul se adresează  cadrelor didactice din învăţământul primar şi 

profesorilor de limba şi  literatura română, precum şi elevilor claselor I-VIII. 

 MOTIVAREA PROIECTULUI: 

 Dorinţa de a-i antrena pe copii în activitatea de creare de poveşti, stimulându-le astfel potenţialul 

creativ. Ne dorim ca în urma aventurării lor în lumea fantasticului, prin acest act de creaţie, elevii să-şi 

dezvolte gândirea creatoare, imaginaţia, vocabularul şi exprimarea corectă, originală, să-şi dezvolte 

viaţa afectivă, sporindu-şi încrederea în forţele proprii, depăşindu-şi temerile şi fobiile, fiind capabili să-

şi exprime propriile sentimente şi emoţiile, făcând judecăţi de valoare, îndreptându-şi atenţia către 

aspectele pozitive ale vieţii, învăţând semnificaţiile vieţii reale. 

  OBIECTIVELE URMĂRITE: 

 Dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a imaginaţiei creatoare şi a originalităţii elevilor; 

 Dezvoltarea interesului elevilor pentru estetica limbajului; 

 Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului; 

 Promovarea unei atitudini pozitive faţă de literatură; 

 Dezvoltarea capacităţii de analiză şi de sinteză; 

 Exprimarea propriilor sentimente şi emoţii; 

 Stimularea activităţii de cunoaştere şi autocunoaştere; 

 SECŢIUNI PROPUSE: 

                   ●  I - Poveşti din lumea necuvântătoarelor 

                   ● II -  Poveşti de suflet 

                   ● III - Poveşti fantastice 

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE: 

 Lucrările vor fi trimise prin poştă la adresa Liceul Teoretic ,, Miron Costin’’ Iaşi, Str. Muşatini 

Nr. 12 sau direct la secretariat, până  la data de 24 ianuarie 2014 (data poştei).   
 Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal  la cadrele didactice organizatoare; 

 Vor fi specificate pe plic: adresa pentru corespondenţă, numărul de telefon şi/sau adresa de      e-

mail, iar pe fiecare lucrare – secţiunea, titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi 

prenumele cadrului didactic îndrumător şi instituţia de învăţământ; 

 Fiecare participant la proiect va trimite Fișa de înscriere, Acordul de parteneriat (dacă doreşte) semnat și 
ștampilat în dublu exemplar şi un plic A4 timbrat, autoadresat; 

 Fiecare lucrare (poveste) trebuie să se încadreze în limita a 2-5 pagini şi să fie tehnoredactată cu fontul 

Times New Roman 12. 

 Pentru a putea publica poveştile premiate în broşura pe care o vom scoate după concurs, vă rugăm să 

trimiteţi lucrările şi în format electronic, la adresa de e-mail dumitrascumariamonica@yahoo.com 

 Lucrările nu se restituie! Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate organizatorului; 

 Toate cadrele didactice şi elevii  care vor participa la concurs vor primi diplome de participare; 

 Lucrările concursului  vor fi premiate de către un juriu de specialitate, pe cicluri de învăţământ,  în data 

de 30 ianuarie 2014, ora 12. 

 Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi profesorii organizatori:  

Dumitraşcu Maria-Monica, (tel. 0745.918.464, e-mail: dumitrascumariamonica@yahoo.com),   

Honceriu Geanina, (tel. 0744.271.361, e-mail: honceriug@yahoo.fr.), Târzianu Larisa  

( tel: 0745323738,  e-mail: tarzianularisa@yahoo.com), sau sectretariatul liceului (tel. 0232/257.408). 
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