Liceul Teoretic ,, Ioniță Asan ’’– Caracal
organizează
CONCURSUL JUDEȚEAN
DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
,,VIRGIL CARIANOPOL – CÂNTEC DE CUVINTE’’
EDIȚIA a IV - a
22 MARTIE 2019

Cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române le asigură copiilor o dezvoltare optimă, le
deschide acestora perspectiva unei vieţi spirituale bogate. Un limbaj sărac înseamnă o gândire săracă
şi confuză, o simţire săracă şi confuză, capacitate creatoare banală şi fără valoare.
Rolul decisiv în cultivarea limbii revine şcolii. Acesta este motivul care ne-a îndemnat să
realizăm acest concurs. Cercetând manualele şcolare alternative şi comparându-le cu cerinţele
programei am constatat că acestea conţin foarte puţine exerciţii propriu-zise de limbă, iar unele sunt
alese, oarecum, la voia întâmplării şi am ajuns la concluzia că trebuie să oferim elevilor mai multe
prilejuri de a-și aplica cunoștințele de vocabular, fonetică, morfologie și sintaxă pe texte la prima
vedere.
Scopul proiectului:
- valorificarea nivelului de pregătire a copiilor raportat la cerințele curriculumului , a capacităţii de
exploatare a potenţialului cognitiv, afectiv-motivaţional, precum şi gradul de dezvoltare a
aptitudinilor, comportamentelor şi strategiilor dobândite în şcoală;
Obiectivele specifice ale proiectului:
- dezvoltarea capacităţilor creative şi de comunicare ;
- verificarea gradul de asimilare a cunoştinţelor de limbă şi literatură română;
- valorificarea creativă a cunoştinţele dobândite;
- creșterea performanțelor lingvistice ale elevilor participanți la concurs;
- conștientizarea importanţei pe care o are cunoașterea limbii române în formarea și dezvoltarea
intelectuală a omului, prin aplicarea cunoștințelor de limbă în orice text la prima vedere;
- cultivarea valorilor de cooperare şi socializare în rândul elevilor şi al cadrelor didactice.
Concursul se adresează:
- elevilor claselor pregătitoare – a IV – a ;
- fiecare unitate școlară organizatoare va avea un reprezentant care va organiza concursul în data
de 22 martie 2019 ;
- subiectele vor fi transmise cu 24 de ore înainte profesorului organizator din fiecare unitate
centru de concurs.

CENTRE DE CONCURS :
 LICEUL TEORETIC ,,IONIȚĂ ASAN” – CARACAL, B-DUL NICOLAE TITULESCU, NR. 39 ;
 Persoana de contact : prof.CERNAT DANIELA - 0768069867
 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 - SLATINA,STR DRĂGĂNEŞTI, NR. 2;
 Persoana de contact :prof. GHEORGHIȚĂ MARGARETA - 0766701420
 LICEULTEORETIC,,TUDOR VLADIMIRESCU"-DRĂGĂNEŞTI-OLT
 STR.NICOLAE TITULESCU, NR. 139 ;
 Persoana de contact : prof. MANEA NICOLETA - 0759040266
 COLEGIUL TEHNIC - BALŞ, STR. NICOLAE BĂLCESCU, NR.232, BALS, JUDETUL OLT;
 Persoana de contact : prof. STANCULEȚU JANINA – 0763677614
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, VIRGIL MAZILESCU” – CORABIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 77 ;
 Persoana de contact : prof. PUFULETE JENICA LAVINIA - 0733983170

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
 1 martie - 20 martie 2019 - cadrele didactice din judetul Olt , elaborează si transmit
variante de subiecte insoțite de bareme de corectare pentru fiecare nivel de studiu, la
adresa de gmail: danacernat13@gmail.com, tel. 0768069867 ;
 22 martie 2019 – desfășurarea concursului ;
 22 martie 2019 – 10 aprilie 2019 – punctajele elevilor însoțite de borderourile de corectare
vor fi transmise pe adresa danacernat13@gmail.com
 10 aprilie 2019 – rezultatele vor fi publicate pe site – ul Liceului Teoretic ,, Ioniță Asan ‘’ și
al I.S.J. Olt.

