REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEŢEAN TRILINGV
DE CREAŢIE LITERARĂ ,,VISE ŞI VISURI DE (PRE)ADOLESCENT”
Şcoala Gimnazialã Bircii, Scorniceşti, jud. Olt, sub coordonarea ISJ Olt, organizeazã a
doua ediţie a Concursului judeţean trilingv de Creaţie Literarã - ,,Vise şi visuri de
(pre)adolescent”, un concurs ce se adreseazã elevilor de gimnaziu şi de liceu.
❖ Tema concursului: reiese încã din titlu - ce viseazã şi ce idealuri au tinerii din ziua de
astãzi vis-à-vis de aceastã perioadã de tranziţie a vieţii lor, plinã de dileme, aspiraţii,
incertitudini şi sentimente contradictorii.
❖ Regulamentul concursului:
Concursul se va desfãşura deopotrivã la disciplinele: limba românã, limba
francezã, limba englezã, pe 2 secţiuni:
a) Secţiunea de creaţie literarã (poezie sau prozã/eseu literar) la
clasele V-VIII;
b) Secţiunea de creaţie literarã (poezie sau prozã/eseu literar) la
clasele IX-XII.
Poezia trebuie sã conţinã cel puţin 12 versuri, atât la ciclul gimnazial, cât şi cel liceal;
eseul literar sã fie mimim de 1 paginã - maxim 2 pagini la clasele V-VIII şi mimim 2 pagini –
maxim 3 pagini la clasele IX-XII.
Lucrãrile pentru ambele secţiuni vor fi tehnoredactate în Times New Roman, la 1 ½
rânduri. Sub titlul textului se precizeză clasa. În colţul din dreapta (secretizat de către
participant) se specifică următoarele: numele şi prenumele elevului participant, scoala, clasa,
numele profesorului îndrumător, adresa de e-mail şi telefonul profesorului coordonator.
❖ Inscrierea şi trimiterea lucrãrilor: 23 aprilie – 7 mai 2018.
❖ Grila de evaluare a creaţiilor literare:
- încadrarea în tema propusă;
- modalităţile de expresie, tehnicile de construcţie a textului în funcţie de de tema şi de
genul literar abordat;
- originalitatea temei;
- respectarea normelor gramaticale în vigoare.
❖ Jurizare

Din juriul concursului vor face parte cadre didactice – membri ai comisiilor metodice
de limba română şi limbi moderne, desemnaţi de către ISJ Olt, din şcoala organizatoare si
şcolile partenere.
❖ Lucrările vor fi trimise (alături de un plic autoadresat şi timbrat) pe adresa:
Str. Negreni, nr.1, Negreni, Scorniceşti, jud. Olt, cu precizarea: Pentru concursul ,,VISE SI
VISURI DE (PRE)ADOLESCENT” sau pot fi depuse personal la secretariatul şcolii.
- Persoană de contact – Stan Roxana, tel.0745 731 435; e-mail roxy_calciu@yahoo.com
❖ Fiecare şcoalã va participa cu cel mult 3 lucrãri pentru fiecare an de studiu.
Fiecare elev participant poate trimite o poezie sau un text în prozã/ eseu pe tema
,,VISE SI VISURI DE (PRE)ADOLESCENT”.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

