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NOTĂ TELEFONICĂ 

CĂTRE, 
Unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia profesorilor de limbi moderne 

Regulament de organizare şi desfăşurare 

Concursul judeţean interdisciplinar de creaţie literară şi plastică 
,,Europa văzută prin ochi de copii" 

Clasele V-XII 

Ediţia a II-a, Craiova 2013 

Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

ORGANIZATORI: 
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
• Liceul Teologic Adventist, Craiova 

SCOP 

• Dinamizarea interacţiunii între instituţiile din judeţ, cadre didactice, elevi, părinţi, 
comunitate; 

• Promovarea achiziţiilor şi rezultatelor individuale în domeniul educaţiei actuale; 

• Promovarea ideilor de competiţie şi performanţă precum şi a valorilor culturale şi 
etice fundamentale, precum şi fair-playul competiţional. 



OBIECTIVE 

• Formarea de abilităţi de a concepe şi a prezenta un produs realizat de elevi; 

• Identificarea şi valorificarea unor talente potenţiale în domeniul creaţiei literare şi 
plastice; 

• Cultivarea sensibilităţii estetice şi a interesului pentru creaţia literară şi plastică; 

• Promovarea în rândul elevilor a zilei de 9 Mai, Ziua Europei, ca eveniment de o 
importanţă deosebită. 

ARGUMENT 

• Europa posedă o veritabilă comoară lingvistică, peste 200 de limbi europene. Această 
importantă resursă trebuie cunoscută, utilizată şi valorizată. Cunoaşterea unei limbi 
străine prezintă avantaje pentru toată lumea, indiferent de vârstă, permite o mai bună 
cunoaştere a specificului poporului respectiv şi depăşirea barierelor tradiţional culturale. 

• Prin organizarea acestui concurs, ne propunem stimularea creativităţii şi a 
imaginaţiei, valorificarea inteligenţelor multiple şi cultivarea simţului estetic. 

Ziua Europei reprezintă un eveniment de o importanţă deosebită care trebuie promovat 
şi cu această ocazie, să le reamintim elevilor ce înseamnă să fii român în Europa , ce 
avantaje şi dezavantaje reprezintă acest lucru şi să-i stimulăm să reflecteze ei înşişi la 
acest lucru prin creaţiile lor. 

• Faptul că probele de concurs reprezintă atât creaţie literară cât şi un desen pune în 
valoare talente multiple, promovând interdisciplinaritatea atât în rândul profesorilor cât şi 
al elevilor de la clasa a V -a până la clasa a XIIa. 

SECŢIUNI 

Concursul are două secţiuni: 

1. CREAŢIE LITERARĂ- eseuri sau poezie pe tema " Europa văzută prin 
ochi de copii", dedicate zilei de 9 Mai, Ziua Europei. Lucrările pot fi redactate 
în limba română, limba engleză, limba franceză şi limba italiană. 

II. CREAŢIE PLASTICĂ- desene/picturi- pe tema "Europa văzută prin ochi de 
copii". 

GRUP ŢINTĂ 
Cadrele didactice şi elevii cu vârste cuprinse intre 12- 18 ani, din judeţul Dolj. 



LOC DE DESFĂŞURARE 

• Liceul Teologic Adventist, Craiova 

• Lucrările vor fi trimise de către concurenţi prin poştă/ on-line urmând a fi descărcate, 
printate şi înregistrate. 

• Forma de primire electronică a lucrărilor este una modernă pentru a evita deplasarea 
concurenţilor din judeţ, în special pentru cei mici şi pentru a aloca un timp de câteva zile 
pentru realizarea lucrărilor în mediul personal 

CONDIŢII DE PARTICIP ARE 

• Concursul este deschis tuturor unităţilor de învăţământ din judeţul Dolj , cu elevi de 
la clasele V -XII; 

• Concursul este structurat pe ani de studiu, limba română şi limbi străine: limba 
engleză, limba franceză, limba italiană; 

• Fiecare profesor poate participa cu un număr de maxim 3 elevi pentru fiecare serie 
de clasă din fiecare şcoală participantă; 

• Elevii pot participa cu un eseu/poezie sau cu un desen/pictură . 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

Nr.crt Data Activitatea 

1. 01. 05- 10. 05. 2013 Fiecare elev se va înscrie, prin completarea fişei de înscriere 
anexată şi prin ataşarea lucrării pe adresele de mai! 

hai carmen@yahoo.com- Prof. Mihai Carmen, lb. Română 

claudiabotezat@yahoo.com- Prof.Botezat Claudia,-lb 
română 

candy {!uc®vaho.com -Prof. Stancu Priciu Daniela, lb. 
engleză 

gratiela28200@yahoo.com- Prof. Şchiopu Graţiela, lb. 
engleză 



uta angela57@yahoo.com- Prof. Uţa Angela, lb. franceză 

raluralu2008@yahoo.com- Prof. Gavrilescu Velişcu Raluca, 
lb. italiană 

fageteanucarmen@vahoo.com- prof. Făgeţeanu Carmen
lb.italiană 

caty_razmerita@yahoo.com -Prof. Buzatu Ecaterina- pentru 
desene sau picturi 

La secţiunea 1, concurenţii vor redacta un eseu pe tema " 
Europa văzută prin ochi de copil", fiecare lucrare fiind 
redactată la alegere în limbile română, 

engleză/franceză/italiană, format A4, caractere de 12, Times 
New Roman, la un rând şi jumătate, cu margini de 2 cm; 1-2 
pagini pentru clasele V-XII. 

Titlul lucrării va fi scris cu litere de 14, bold, centrat. Numele 
concurenţilor şi clasa va fi scris la 2 rânduri de titlu, în dreapta, 
urmat de numele profesorului coordonator şi şcoala, caractere 
de 12, bold. 

Se acceptă doar lucrări originale, elevii putând să-şi exprime 
deschis viziunea asupra Europei şi să respecte tehnicile de 
redactare amintite. 

• Eseurile vor fi tnm1se pe adresele de mai! de mai sus, în 
format numele _prenumele.doc împreună cu fişa de 
înscriere pentru fiecare sau pot fi aduse personal de profesorii 
indrumatori. 

La secţiunea a 11-a, desenele pot fii în acuarelă, creion sau 
culori de orice tip. 
Picturile sau desenele în format A4 vor fi aduse personal sau 
trimise prm poştă pe adresa: Buzatu Ecaterina, Liceul 
Teologic Adventist, Str.Paşcani, nr.9A, Craiova ,Dolj, cu 
menţiunea- Pentru concursul "Europa văzută prin ochi de 
copii". 
În colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă 
următoarele: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, 
clasa, şcoala, numele ŞI prenumele cadrului didactic 
îndrumător, localitatea, judeţul, telefon, mai!. De asemenea, 
concurenţii sunt rugaţi să adauge în plicul cu desenul, un plic 
A 4 autoadresat . 
Tema este aceeaşi ca şi pentru eseuri. 



Depunerea lucrărilor, se face în perioada 
OI. 05-10.05.2013 pe adresele menţionate anterior. 

Nu se percepe taxa de participare. 

Persoanele de contact: 
Prof. Mihai Carmen, tel. 07 45060033 
Prof. Uta Angela tel. 0742933637 
Prof. Stancu Priciu Daniela, tel. 07 44 787178 
Prof. Botezat Claudia tel. 0741699690 
Prof. Gavrilescu Velişcu Raluca, tel. 0740192971 
Prof. Făgeţeanu Carmen tel. 0767474448 
Prof. Ecaterina Buzatu tel. 0769086070 
Prof. Şchiopu Graţiela tel. 0746141972 

2. 14.05- 24.05.2013 Centralizarea, Evaluarea şi premierea lucrărilor 



Nr 
crt. 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
la 

Concursul interdisciplinar judeţean de creaţie 
literară şi plastică 

"Europa văzută prin ochi de copii" 
Ediţia aii-a, Liceul Teologic Adventist, Craiova- 2013 

Numele şi prenumele îndrumătorului 

Unitatea de 
A -tămA t mva, an : .................................................................................................... . 

Adresa unităţii de 
A T A t 1nva,aman : ........................................................................................... . 

Telefon: ......................... . 
E-mail. ............................................................................... . 
Adresa cadrului didactic îndrumător 

Email: ............................................................................................................... . 

Numele şi prenumele Clasa 
elevului 

Inspector Şcolar General, 
Prof. Georgică BERCEA-FL 

Şcoala Titlul Secţiunea Indrumător 
lucrării 

Inspector şcolar de specialitate, 
Prof. Adriana Stoica 


