INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA
ȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE”PLOIEȘTI

Vă invită să participați la

Concursul Judeţean CUVÂNT ŞI CULOARE
Ediţia a XI-a / 2016-2017
Concursul se adresează elevilor talentați din învățământul primar: CP – IV.


ETAPA I ( de masă)

Tema
„Călător în țara
mea”

Organizarea concursului
la nivelul școlii

20-30/11/2016

Evaluare

Transmiterea
rezultatelor la școala
organizatoare

1-15/12 /2016

16-20 /12/2016

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 transmite la Școala
Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploiești. Plicul va conține acordul de parteneriat în două exemplare,
lista cu elevii propuși pentru participarea la etapa județeană, precum și lucrările realizate de
aceștia.
PRECIZĂRI:
1. Proba de creație literară se adresează elevilor claselor III-IV.
Pe lucrare (coală albă A4) se specifică: Concurs “Cuvânt şi culoare”, Ediţia a XI-a, titlul
compunerii, clasa. Lucrările se secretizează înainte de evaluare!
2. La proba de creație plastică se pot înscrie toți elevii din ciclul primar.
Lucrările se realizează pe foaie de bloc A4, folosindu-se materiale şi tehnici de lucru la
alegere specifice PICTURII.
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3. Nou! În perioada 20.12.2016 – 16.01.2017 Comisia centrală de evaluare va selecta cele mai
reușite lucrări. Numai autorii acestor lucrări vor participa la etapa județeană.
În data de 17 ianuarie 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
organizatoare

Derularea
concursului /
Evaluarea

Va fi anunţată de
I.S.J. Prahova în
ziua concursului

Şcoala Gimnazială
„Sfântul Vasile”,
Ploieşti

4 februarie
2017

Afişarea
rezultatelor la
școala
organizatoare /pe
site ISJ
5 februarie 2017

Realizarea
expoziţiei

Martie-aprilie
2017

A. FINALIZAREA concursului se realizează prin:
 premierea elevilor cu diplome (20 % dintre elevii participanți);
 realizarea unei expoziţii/reviste (în format electronic) cu lucrările şi desenele premiate.

Persoane de contact:
Prof.înv.primar Comănescu Maria - tel.0723 345365
Prof.înv.primar Gherasim Iuliana – tel. 0727 050 003
Prof.înv.primar Marin Mihaela – tel. 0726 264 631
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Model de tabel pentru transmiterea rezultatelor :
ANTET
TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAȚI LA CONCURSUL
„CUVÂNT ŞI CULOARE”
EDIŢIA A XI-A
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Școala

Proba la care este
propus să
participe la etapa
următoare

Numele şi
prenumele
învăţătorului

Total elevi participanți la Etapa I:
Nr.elevi selecționați:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
cadrului didactic

DIRECTOR,

Clasa
la care
predă

Date de contact
(Telefon/Email)

Asistent

Evaluator

COORDONATOR- ȘCOALA PARTENERĂ,
(Nume, prenume, nr.tel, Email)

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG ŞI VĂ DORIM MULT SUCCES!

3

