INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„SFÂNTUL VASILE” PLOIEȘTI

Concursul Judeţean CUVÂNT ŞI CULOARE
Ediţia a XIII-a, 2019
Concursul se adresează elevilor talentați din învățământul primar: CP – IV.
COORDONATORII CONCURSULUI:
 Prof. STROE-BIBESCU CAMELIA, Inspector școlar pentru învățământul primar
 Prof. dr. MATEI CORALIA ELENA, Inspector școlar pentru învățământul primar
 Prof. înv.primar MARIN CRISTINA ELENA, Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti
Iniţiator proiect: Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti
 Prof. înv.primar COMĂNESCU MARIA
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE:
A. În realizarea creaţiilor literare elevii vor avea în vedere:
- Să respecte părţile unei compuneri: introducere, cuprins, încheiere;
- Să utilizeze expresii artistice;
- Să folosească în mod corect semnele de ortografie şi punctuaţie;
- Să aşeze corect textul în pagină.
- Să se încadreze în 25-30 de rânduri.
B. Creațiile plastice vor fi realizate pe coală de bloc de desen A4, iar pe verso, în partea
dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul, numele şi
prenumele cadrului didactic îndrumător
C. Temele concursului:
 Etapa I (de masă): „În Împărăția Cărții”
 Etapa a II-a (participare directă): Tema va fi anunţată de I.S.J. Prahova
D. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI :
Condiţii şi detalii privind participarea:
 ETAPA I ( de masă)
Organizarea concursului
Tema
la nivelul școlii

Evaluare

„În Împărăția
Cărții”

26-31 ianuarie
2019

21-25 ianuarie 2019

Transmiterea
rezultatelor la școala
organizatoare
1-15 februarie 2019

La nivelul fiecărei unități de învățământ se va constitui echipa de organizare și se va
alege un coordonator. Acesta va supraveghea derularea corectă a concursului. Lucrările vor fi
realizate în timpul programului școlar, nu acasă!
Comisia de evaluare este alcătuită din cadre didactice care nu predau la nivelul de clasă la
care analizează lucrările. Coordonatorul local va centraliza rezultatele și le va aduce la
secretariatul Școlii Gimnaziale „Sfântul Vasile” Ploiești. Plicul va conține acordul de parteneriat
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în două exemplare, componența comisiei de evaluare, lista cu elevii care au obținut între 80100 puncte, precum și lucrările realizate de aceștia.
Listele vor fi transmise și în format electronic (word) pe adresa:
cristinamarin_11@yahoo.com .
Notă! Fiecare profesor coordonator poate participa în cadrul concursului cu maximum
trei lucrări ale elevilor / probă.
PRECIZĂRI:
1. Proba de creație literară se adresează elevilor claselor III-IV.
Pe lucrare (coală albă A4) se specifică pe verso: Concurs „Cuvânt şi culoare”, Ediţia a
XIII-a, titlul compunerii, clasa. Lucrările se secretizează înainte de evaluare!
Baremul de corectare: 60 puncte ... CONȚINUT
30 puncte ... REDACTARE.
10 puncte.... DIN OFICIU

Notă: La fiecare două erori de scriere se scade un punct.
2. La proba de creație plastică se pot înscrie toți elevii din ciclul primar.
Lucrările se realizează pe foaie de bloc A4, numai în acuarelă.
Baremul de corectare: 40 puncte...Încadrare în tema dată;
30 puncte ...Creativitate și originalitate;
20 puncte....Acuratețea execuției lucrării.
10 puncte...Din oficiu.

Notă. Sunt eliminate din concurs lucrările la care se folosesc decupaje, care nu respectă
formatul indicat, care sunt realizate cu carioca sau creioane colorate.
3. Atenție! În perioada 16.02-24.02.2019 Comisia centrală de evaluare va selecta cele mai
reușite lucrări. Numai autorii acestor lucrări vor participa la etapa județeană. În data de 25
februarie se va afișa pe site-urile: www.scoala-ploiesti.ro și www.isj.ph.edu.ro lista cu elevii
calificați la etapa județeană.
 ETAPA a II-a (participare directă)
Tema
Şcoala
Derularea
Afişarea rezultatelor
organizatoare
concursului la școala
/ Evaluarea organizatoare / pe
site ISJ
Va fi anunţată de Şcoala Gimnazială 2-10 martie 10-16 martie 2019
I.S.J. Prahova în
„Sfântul Vasile”
2019
ziua concursului
Ploieşti

Realizarea
expoziţiei și
festivitatea de
premiere
Aprilie -mai

E. FINALIZAREA concursului se realizează prin:
 premierea elevilor cu diplome (25 % dintre elevii participanți);
 realizarea unei expoziţii/reviste (în format electronic) cu lucrările şi desenele premiate.
Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploiești
Director,
Prof.dr.Marian Ionescu Ovidiu

Persoane de contact:
Prof.înv.primar Brejan Maria, tel.0722 334 135
Prof.înv.primar Marin Cristina, tel.0723 321 271

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG ŞI VĂ DORIM MULT SUCCES!
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