CONCURSUL REGIONAL DE CREARE DE POVEȘTI
COPILUL – UN BULGĂRE DE CREATIVITATE
EDIȚIA a IX-a, 8 aprilie 2022
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DE PARTICIPARE
Articolul 1 – Organizatorii concursului:
* Școala Primară ,,Carol I’’ Iași, Str. Toma Cozma, Nr. 6, Iași și
* Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iaşi, Str. Mușatini, Nr. 12, Iași, denumiți în continuare
Organizatori;
* Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial,
denumit în continuare Regulament.
Articolul 2 – Condiții de participare
* La concurs pot participa elevii claselor pregătitoare - VIII, de la școlile din Iași și din țară,
coordonați de către cadrele didactice îndrumătoare.
* Se admit 2 elevi participanți / cadru didactic.
* Articolul 3 – Secțiuni
* Concursul se va desfășura pe trei secțiuni:
● I - Poveşti din lumea necuvântătoarelor – pentru Clasa Pregătitoare și Clasa I
● II - Poveşti de suflet – pentru clasele II-IV
● III - Poveşti fantastice – pentru clasele V-VIII
și pe două niveluri de învățământ:
* învățământ primar
* învățământ gimnazial
Articolul 4 – Înscriere
* Cadrul didactic coordonator va trimite fișa de înscriere cu elevii care vor participa la concurs, în
intervalul 21 martie – 1 aprilie 2022, la următoarele adrese de e-mail:
- priceputumariamonica@gmail.com (pentru clasele pregătitoare și I);
- peterca_madalina@yahoo.com (pentru clasele II-III);
- ancutamacovei3@gmail.com (pentru clasa a IV-a);
- honceriug@yahoo.fr (pentru clasele V-VIII).
* Fiecare cadru didactic participant la proiect va trimite, dacă va dori, Acordul de parteneriat scanat,
semnat și ștampilat, odată cu fișa de înscriere, la adresa de e-mail corespunzătoare, specificată
mai sus.
Articolul 6 – Desfășurarea concursului
* Fiecare școală participantă va desemna un cadru didactic coordonator care va monitoriza
activitatea de desfășurare a concursului și care va primi cu o oră înainte de începerea concursului
un link de conectare, pe care îl va distribui cadrelor didactice supraveghetoare.
* În data de 8 aprilie 2022, la ora 11:00, cadrele didactice organizatoare se vor conecta cu cadrele
didactice supraveghetoare în sălile de concurs, prin link-ul transmis, pentru a preciza candidaților
tema poveștii pe care o vor avea de creat (temele vor fi diferite, în funcție de secțiune).
* La prima secțiune, Poveşti din lumea necuvântătoarelor -– pentru Clasa Pregătitoare și
Clasa I, concursul va consta în realizarea unei compoziții plastice (în orice tehnică dorită) în care
elevul va desena scenele unei povești creată de către el, după o temă dată (foaia de lucru va fi
împărțită în 6 cadrane corespunzătoare pentru fiecare scenă). Durata concursului va fi de 60 de
minute.

* La secțiunile II - Poveşti de suflet – pentru clasele II-IV și III - Poveşti fantastice – pentru
clasele V-VIII elevii vor avea de creat în scris o poveste după o temă dată, de minimum o pagină
A4. Durata concursului va fi de 90 de minute.
* Toți elevii participanți se vor prezenta în sala de concurs cu 30 de minute mai devreme de
începerea acestuia. Vor avea la ei instrumente de scris (stilou cu cerneală albastră) sau
instrumentele necesare realizării compoziției plastice.
* Pe tot parcursul concursului, elevii vor fi monitorizați on-line de către cadrele didactice
organizatoare.
Articolul 7 – Jurizarea și premierea concursului
* La expirarea timpului de concurs, cadrele didactice coordonatoare vor avea la dispoziție 60 de
minute pentru a scana lucrările elevilor, a le semna, a le ștampila de către directorul unității de
învățământ și a le expedia, în funcție de clasă, pe adresele de e-mail la care au făcut înscrierea.
* Lucrările participante vor fi jurizate de către o comisie de specialitate la Școala Primară ,,Carol I’’
și la Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iași, în data de 8 aprilie 2022.
* Se vor puncta originalitatea, creativitatea lucrării și utilizarea unui limbaj expresiv.
* Lucrările concursului vor fi premiate pe secțiuni și pe niveluri de învăţământ cu premiile I, II,
III, Mențiune, fără a se depăși 25 % din numărul de participanți.
* Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul Școlii Primare ,,Carol I’’ Iași și pe cel al Liceului
Teoretic ,,Miron Costin’’ Iași în data de 11. 04. 2022.
* Diplomele cu premii și cele de participare, precum și Acordul de parteneriat (acolo unde este
cazul), vor fi expediate scanate cadrelor didactice coordonatoare, pe adresele de e-mail menționate
în fișele de înscriere, în intervalul aprilie-mai.
Articolul 8 – Editarea și tipărirea cărții
* Cu lucrările premiate se va edita și se va tipări o carte în intervalul iunie-iulie 2022.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi profesorul organizator:
Priceputu Maria-Monica, (tel. 0745.918.464, e-mail: priceputumariamonica@gmail.com).

