CONCURS INTERJUDEȚEAN

La poésie du plumier
EDITIA a IV-a – 2020
Calendarul concursurilor interjudețene/regionale aporbate de MEC,
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Condiţii de participare

Poezia din penar

o Festivalul de poezie
se
adresează elevilor din învăţământul preuniversitar
(gimnazial), palate şi cluburi ale copiilor, centre
culturale, etc. care doresc să promoveze poezia;
o Nu se percep taxe de participare.
 Modalităţi de participare la Festivalul de poezie
Poezia din penar – Galeria poeziilor are o singură secțiune – Poezie în limba franceză;
o Pentru această secțiune vor fi alese texte originale în limba franceză ale elevilor
participanți;
o Fiecare poezie-tablou înscrisă în concurs va fi ilustrată grafic, fotografic, colaj, etc.
(subsecțiunile vor fi create în funcție de specificul lucrărilor trimise) ;
o Poezia-tablou este reprezentată printr-un singur document ce va cuprinde poezia originală
a elevului și ilustrarea acesteia;
o Autorul are liberate în alegerea modului de ilustrare și scriere a textului;
o Galeria poeziilor va fi organizată la nivel județean de către inițiatorul proiectului – LPS
Slatina și va cuprinde cele mai bune lucrări trimise de unitățile școlare participante;
o Lucrările elevilor NU se restituie;
o Un elev poate participa cu maxim 2 lucrări originale;
o Un profesor poate participa cu maxim 5 candidați;
o Elevii vor primi diplome și premii;
o Înscrierea în concurs pentru această secțiune se va face prin înscrierea on-line a
elevului/elevilor și transmiterea în plic prin poștă/curierat/direct a poeziilor-tablou având
menționate pe verso autorul (nume și prenume), clasa, școala de proveniență;
o Data limită de transmitere a lucrărilor este 10 martie 2020;
o Lucrările se vor aduce la secretariatul unității școlare sau vor fi transmise prin poștă la
adresa: Liceul cu Program Sportiv Slatina, str. Toamnei, nr.10, Slatina, jud. Olt cod
230003, în atenția dnei. Cristina Mihuț;
Precizări generale:
 Numărul de premii acordate pentru secțiunea Poezia din penar – Galeria poeziilor este
stabilit în cuantum de 25% din numărul participanților
 Festivalul va fi popularizat în mass-media locală şi în comunitatea educativă (cercuri metodice,
activităţi extraşcolare, consfătuiri ale cadrelor didactice, simpozioane, pagina web a proiectului
etc.)
 Înscrierea se face exclusiv on-line prin completarea formularului: Formular de participare
Calendarul activităților
 10 martie 2020 – înscrierea on-line a participanților și transmiterea ”poeziilor-tablou” către
organizatori
 15-25 martie 2020 – organizarea activităților în școlile partenere și organizarea expoziției
Coordonator
Prof. Cristina MIHUȚ, cristinamihut@yahoo.com
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