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Articolul 1 – Organizatorul concursului 

* Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iaşi, Str. Mușatini, Nr. 12, Iași, denumit în continuare 

Organizator; 

* Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial, 

denumit în continuare Regulament. 

Articolul 2 – Condiții de participare 

* La concurs pot participa elevii Claselor Pregătitoare - VIII, de la școlile din Iași și din țară, 

coordonați de către cadrele didactice îndrumătoare. 

* Se admite înscrierea la concurs a maximum 3 elevi / cadru didactic. 

Articolul 3 – Secțiuni 

* Concursul se va desfășura pe trei secțiuni: 

   ●  I - Poveşti din lumea necuvântătoarelor – pentru Clasa Pregătitoare și Clasa I 

   ●  II - Poveşti de suflet – pentru clasele II-IV 

   ● III - Poveşti fantastice – pentru clasele V-VIII   

   și pe două categorii de învățământ: 

   * învățământ primar 

   * învățământ gimnazial 

   Articolul 4 – Înscriere 

*  Cadrele didactice îndrumătoare vor trimite în perioada 1-16 martie 2018 fișa de înscriere cu elevii 

participanți la concurs pe adresa de e-mail  dumitrascumariamonica@yahoo.com. 

* Fiecare cadru didactic participant la proiect va trimite (dacă doreşte) Acordul de parteneriat 

scanat, semnat și ștampilat, în perioada 1-16 martie 2018, pe adresa de e-mail  

dumitrascumariamonica@yahoo.com; 

Articolul 6 – Deschiderea oficială a concursului 

* Vineri, 23 martie 2018, în intervalul orar 17:00 – 18:00, va avea loc sosirea și primirea 

participanților la concurs, în Amfiteatrul Liceului Teoretic ,,Miron Costin’’ Iași. 

* La ora 18:00, va avea loc deschiderea oficială a concursului, în locația precizată mai sus. 

Articolul 7 – Desfășurarea concursului 

* Concursul se desfășoară la Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iași, în data de 24 martie 2018. 

* Ora de începere a concursului este 9:00. 

* La prima secțiune, cea în care participă elevii claselor pregătitoare și I, concursul va consta în 

realizarea unei compoziții plastice (în orice tehnică dorită), pe o foaie A4, în care copilul va desena 

scenele unei povești creată de el, după o temă dată, apoi în prezentarea prin viu-grai a poveștii 

desenate. 



* Se vor puncta originalitatea, creativitatea lucrării și utilizarea unui limbaj expresiv. 

* Durata concursului la prima secțiune va fi de 60 de minute pentru realizarea compoziției plastice, 

iar pentru prezentarea prin viu-grai a poveștii desenate se vor acorda câte 5 minute fiecărui 

participant. 

* La secțiunile II și III, cele în care participă elevii claselor II-IV, respectiv V-VIII, durata 

concursului va fi de 2 ore și va consta într-o lucrare scrisă, în care elevii vor crea o poveste, pe o 

temă impusă. 

* Se vor puncta originalitatea, creativitatea lucrării și utilizarea unui limbaj expresiv. 

* Elevii se vor prezenta la unitatea organizatoare cu 30 de minute mai devreme. Vor avea la ei 

carnetul de elev și stilou cu cerneală albastră pentru redactarea poveștilor, iar pentru realizarea 

compoziției plastice, instrumentele necesare acesteia. 

Articolul 8 – Evaluarea lucrărilor și validarea premiilor 

* Lucrările vor fi jurizate de către o comisie de specialitate la Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iași, 

în data de 24. 03. 2018, în intervalul orar 10:00 – 15:00. 

* Lucrările concursului  vor  fi premiate  pe secțiuni și pe cicluri de învăţământ cu premiile I, II, III, 

Mențiune, fără a se depăși 25 % din numărul de participanți. 

Articolul 8 – Festivitatea de premiere 

* Festivitatea de premiere va avea loc în Amfiteatrul Liceului Teoretic ,,Miron Costin’’ Iași, în data 

de 24. 03. 2018, la ora 15:00. 

Articolul 9 – Realizarea blogului și a cărții 

* În perioada aprilie-mai 2018, elevii participanți la concurs, coordonați de către echipa proiectului, 

vor înființa un blog în care vor prezenta poveștile și elevii premiați și momente din timpul 

concursului. 

* În perioada iunie-iulie 2018, vom edita și tipări o carte care să conțină poveștile premiate la 

concurs. 

 

         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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