Mother, the most beloved
word
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE CREAȚIE

GRUPUL ŢINTĂ: elevi şi cadre didactice din clasele primare și gimnaziale, pasionaţi de limba
engleză.

OBIECTIVE:


Stimularea creativităţii;



Valorificarea cunoştinţelor ştiinţifice în aplicaţii practice proprii;



Stimularea utilizării unor metode inovative în procesul instructiv – educative



Împărtăşirea unor experienţe personale;



Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;



Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi cooperare între profesorii care predau limbi
străine.

SECŢIUNILE CONCURSULUI PENTRU ELEVI:


Felicitari cu mesaje (în limba engleză)



Poezie liberă (în limba engleza)



Compunere (în limba engleză)

OBSERVAŢIE! Vă rugăm să respectaţi tema concursului ZIUA MAMEI-8 MARTIE
 Felicitari cu mesaje sugestive
Felicitarile se adreseaza doar elevilor de la ciclul primar. Sunt acceptate desene, picture, colaje
 POEZIE LIBERĂ
Aceste poezii nu vor avea mai mult de trei strofe.
 PROZĂ
Compunerile nu vor depăşi o pagină si vor respecta tema concursului.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Fiecare profesor va coordona maxim 3 elevi. Fiecare elev poate participa cu o singură
lucrare, la o singură secţiune.

Participarea la concurs se face prin completarea unei fişe de înscriere în format Word
(vezi anexa 1), care va trimisă împreună cu lucrările elevilor și cu un plic autoadresat timbrat
corespunzător până la data de 31 martie 2019, data poștei la adresa:
Școala Gimnazială Coteana, str. Ion Conea Nr. 2, Coteana, Olt

NU SE PERCEP TAXE DE ÎNSCRIERE ȘI DE PARTICIPARE LA CONCURS
CALENDARUL CONCURSULUI DE CREAȚIE:
- 1-31 martie 2019 – primirea lucrărilor pentru concursul de creație;
- 13-19 mai 2019 – jurizarea lucrărilor înscrise în concurs.
- 20-31 mai 2019 – diseminarea rezultatelor concursului și distribuirea materialelor rezultate
din participarea la acesta.
Pentru detalii suplimentare puteţi contacta coordonatorul la numărul de telefon: 0761403925
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CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE
2018-2019
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE A ELEVI

Date personale:
1. PROFESOR ÎNDRUMĂTOR:
2. E-MAIL PROFESOR ÎNDRUMĂTOR:
3. TELEFON PROFESOR ÎNDRUMĂTOR:
4. ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ:
5. ADRESA ȘCOLII DE PROVENIENȚĂ:

NR.CRT.

NUME ȘI PRENUME
ELEV

CLASA

SECȚIUNEA

TITLUL LUCRĂRII

