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Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea Concursului judeţean de
creaţie literară cu participare indirectă „Luceafărul poeziei româneşti”, concurs adresat elevilor din
învăţământul gimnazial şi liceal.
►Secţiunile concursului sunt:
I. Secţiunea ESEU: pentru elevii claselor V - XII
II. Secţiunea POEZIE: pentru elevii claselor V – XII
Tema creaţiilor literare va fi la alegerea elevilor participanţi, inspirându-se din temele eminesciene.
►Regulamentul concursului:
Lucrările de la secţiunile I şi II se vor trimite în format electronic până la data de 11.01.2021 pe
adresa de e-mail: mari_geamanu@yahoo.com
Cerinţe de tehnoredactare pentru lucrări:
Titlul se va scrie pe primul rând, cu majuscule, font Times New Roman, size 14, Bold; în dreapta,
pe rândul următor, cu font Times New Roman, size 12, Bold, se vor scrie numele și prenumele
elevului, clasa, instituţia (fără prescurtări), numele profesorului îndrumător; textul se va scrie la două
rânduri după numele profesorului îndrumător; tehnoredactarea textului: Microsoft Office Word
2007, font Times New Roman, size 12, Normal, la un rând, margini egale de 20 mm, text aliniat
„justified”.
Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
Cadrele didactice care au îndrumat activitatea elevilor din clasele V-XII, sunt rugate să trimită
lucrările elevilor până la data de 11 ianuarie 2021, pe adresa de e-mail: mari_geamanu@yahoo.com
sau direct la sediul şcolii organizatoare: Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian”, str. Primăverii, nr. 5,
Slatina, pentru profesor Geamănu Mariana – Secretariat.
►Alte precizări:
Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere ce va fi completată şi trimisă odată cu
lucrările și acordul de parteneriat pe adresa de e-mail mari_geamanu@yahoo.com până la data de
11.01.2021.
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 Un cadru didactic poate coordona maximum cinci elevi
 Participanţii sunt rugaţi să trimită creaţiile literare atât în format electronic, pe adresa de mai
sus, cât şi în format printat depunând odată cu lucrările şi acordul de parteneriat încheiat în
două exemplare, cât și un plic timbrat autoadresat cu timbru de 6 lei .
 Plicurile vor fi trimise pe urmatoarea adresa:
Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian”, str. Primăverii, nr. 5, Slatina, jud. Olt
profesor Geamănu Mariana 0770584312
pentru concursul de creaţie literară „Luceafărul poeziei româneşti”
Nu se percepe taxă de participare.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni. Toţi participanţii (cadre didactice şi elevi) vor primi
diplomă de participare până la data de 1 iunie 2021.
►Jurizarea lucrărilor se va face până la data de 15 ianuarie 2021 de către un juriu format din cadre
didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar, colaboratoare ale proiectului educaţional.
În evaluarea lucrărilor se va ţine cont de următorii itemi generali:
- adecvarea la tema propusă de proiect;
- originalitatea ideii expuse în lucrare;
- originalitatea aspectelor formale ale lucrării (exprimare, creativitate, argumentare ingenioasă
etc.);
- gradul de dificultate implicat de realizarea lucrării.
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEŢEAN
„LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEȘTI”
EDIŢIA a IV-a

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
________________________________________________________
Adresa de e-mail a îndrumătorului: _________________________________
Telefon: ________________________
Unitatea de învăţământ:
________________________________________________________
Elevii înscrişi:
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele
elevului/ Clasa

Secți
unea

Titlul lucrării

2.
3.
4.
5.
6.

Fişa de înscriere va fi trimisă odată cu lucrările pe adresa de e-mail mari_geamanu@yahoo.com ,
până la data de 11.01.2021.
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Liceul Tehnologic “P.S.Aurelian”
Slatina, Str. Primăverii, Nr. 5
Tel.: 0249/432507;
e-mail: cepsaurelian@yahoo.com
Nr. înregistrare: 3105/9.10.2020

Şcoala …………………………………………….
Loc. ………………………………Str. ………….
Jud. ................., cod ..........................
Tel.: ................................................................
Nr. înregistrare: ............. Data: .....................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, .....................................

1. Părţile contractante:
A)
LICEUL TEHNOLOGIC “P. S. Aurelian”, Slatina, Str. Primăverii, Nr. 5, Judeţul Olt,
reprezentat prin Director Prof. Dumitra Mirela, Dir. Adj. Prof. Urdeș Jenica şi Prof. Geamănu
Mariana în calitate de Aplicant
B)
ŞCOALA..........................................................................................................................
reprezentată prin Director …………………………….…………………… şi înv./inst./prof.
……………………………………………………………………………………… în calitate de
Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Proiectul Concurs
de creaţie literară „Luceafărul poeziei româneşti“-ediția a IV-a.
3. Grup ţintă: elevii claselor V-XII din judeţ.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia.
Este valabil pe perioada anului şcolar 2020 – 2021.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul de Creaţie Literară „Luceafărul poeziei româneşti“ face parte din categoria
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ
din judeţ.
Aplicant,
Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian” Slatina

Partener,
Şcoala....................................................

Director,

Director,

Prof. Dumitra Mirela

…………………………………
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