
Concurs judeţean „Copiii şi cartea!”-  1 iunie   2013  

            Şcoala Gimnazială „Alexandru Davila” Piteşti 

                         Simpozion judeţean-”Lectura–plăcere sau obligaţie”-7 iunie 2013 

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” (Structura Şcoala GimnazialăNr. 1) Piteşti 

               activităţi aprobate în Calendarul activităţilor extraşcolare  ISJ Argeş  

Sem II – pag 3. Nr. 13 din  2013- 

Instituţii implicate: 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş  

- Şcoala Gimnazială „N. Bălcescu” ( Structura Şcoala Gimnazială Nr. 1) – Piteşti  

- Şcoala Gimnazială „Alexandru Davila”- Piteşti 

- Casa Corpului Didactic Piteşti 

- Palatul Copiilor - Piteşti 

- Fundaţia „Lumină în suflet” Piteşti 

- Fundaţia Sportivă „Georgescu Gheorghe” Piteşti 

 

I .Concurs judeţean „Copiii şi cartea!”-  1 iunie   2013  
 

  CONCURS de Limba şi literatura română/Lectură - CU PARTICIPARE DIRECTĂ             

                                        

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

1. Lansarea proiectului: ianuarie 2013  

2. Înscrierea participanţilor la proiect: până în data de     27 mai   2013 

 Înscrierea se va face pe baza Fişei de înscriere (vezi Anexa 1 – „Fişa de înscriere”) 

trimisă pe e-mail la una din adresele următoare: e-mail: tiroiuotilia@yahoo.com sau  

loretanacompany@yahoo.com 

REGULAMENT: 

      Fiecare elev va primi un test  cu itemi diverşi-sub formă de grilă, test realizat pe baza 

cunoştinţelor dobândite în cadrul orelor de limba şi literatura română, în mod special la 

lectură.(în rezolvarea itemilor  se va porni de la un text dat) – Bibliografie orientativă : Emil 

Gârleanu, M. Eminescu, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Mircea Sântimbreanu, Vladimir Colin, 

Lev Tolstoi, Fraţii Grimm, Carlo Collodi) 

!CONCURSUL ESTE GRATUIT! 

 

LOC DE DESFĂŞURARE:  

- Şcoala Gimnazială„Al. Davila ” – Piteşti , 1 iunie   2013 

 Prezenţa elevilor în sălile de clasă 8,30 

 Derularea concursului ora 9-10,30 

mailto:tiroiuotilia@yahoo.com
mailto:loretanacompany@yahoo.com


 Evaluare rezultate 11-15 

 Afişare rezultate  ora  16   

(Elevii vor primi  diplome + cărţi) 

   - juriul va fi compus din profesori de specialitate, reprezentanţi ai partenerilor implicaţi în 

proiect. 

 Categorii de vârstă: 

Clasele I-IV 

- durata concursului: clasa I 1 oră şi restul claselor  1, 30  

La nivel de clasă pot participa 2 elevi.  

Premii: 

- din totalul lucrărilor înscrise în concurs se vor premia 25% /categorie de vârstă 

(premii I, II, III şi menţiuni). 

-  

 Criterii de jurizare 

 Fiecare item va avea un punctaj, astfel punctajele cumulate vor ajunge la 90 puncte 

+10 puncte din oficiu=100 puncte 

 

  II.  Simpozion judeţean :”Lectura–plăcere sau obligaţie” -7 iunie  2013 

              

Obiective:  
- Formarea ştiinţifică şi psiho - pedagogică a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar,  

- Realizarea unui schimb de experienţă între şcoli,  

- Promovarea bunelor practici în activitatea de stimulare a interesului elevilor pentru 
lectură. ( referate max. 2 pagini, material power point, prezentare auxiliare, fişe de lectură etc.) 

Grup ţintă:  
        Cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar: învăţători, institutori, 
profesori, bibliotecari, membri ai comunităţii.  
 
Locul desfăşurării concursului:  
 
Şcoala Gimnazială „N. Bălcescu” –Şcoala Gimnazială Nr.1 –Structură Piteşti  
Str. Negru- Voda, nr 29 
 
Durata:  
27  mai 2013, înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor pentru simpozion  
 7 iunie 2013,  desfăşurarea simpozionului. 
 
 
 
 



REGULAMNET DE PARTICIPARE  
 

Simpozion judeţean cu titlul '' Lectura-plăcere sau obligaţie" - activităţi concrete 
derulate cu elevii în cadrul orelor de lectură. 

 
Tematica simpozionului este strict legată de: 
- activităţi concrete desfăşurate cu elevii. 
 

Lucrările vor avea 1-2 pagini redactate în Times New Roman, caractere de 12, la un rând, 
semne diacritice obligatoriu.  

Pe lângă referate, cadrele didactice pot participa şi cu proiecte Power Point, proiecte 
didactice,  prezentare de carte sau materiale didactice auxiliare, ghiduri metodice, etc. 

Înscrierea se va face pe baza Fişei de înscriere (vezi Anexa 2 – „Fişa de înscriere”) 

trimisă pe e-mail la una din adresele următoare: 

e-mail: tiroiuotilia@yahoo.com 

e-mail : loretanacompany@yahoo.com 

 

Participarea directă este obligatorie pentru cadrele didactice din judeţul Argeş,  

Prezentarea materialului nu va dura mai mult de zece minute pentru fiecare participant.  
 

Toţi participanţii sunt rugaţi să completeze şi fişa de înscriere care va fi trimisă prin e-
mail până la data de 27 mai 2013. Completarea fişei de înscriere este obligatorie.  
 
Programul activităţii  
15.00 – Primirea participanţilor la Şcoala Gimnazială „N. Bălcescu” Piteşti 
15.10 – Deschiderea festivă. Alocuţiuni din partea organizatorilor  
15.20 – Prezentarea lucrărilor  
17.00 – Concluzii 
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ANEXA  1 

 

FIŞA  DE  ÎNSCRIERE  

Proiect educaţional:   „Copiii şi cartea!” 

Unitatea şcolară: ……………………………………………………………………………… 

 

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal) 

……………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………….  

Nume cadru didactic participant: ……………………………………………………………….. 

Specialitatea: ………………………………………….. 

Clasa: …………………  

Nume elevi: 1. 

                     2. 

 

Adresa cadrului didactic participant: 

……………………………………………………………………………… 

E-mail:………………………………….. 

Telefon ……………………………………  

 Mobil…………………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

Anexa 2 

Fişa de înscriere 
Simpozion judeţean 
“LECTURA-plăcere sau obligaţie”  
-activităţi concrete derulate cu elevii- 
 
 
 
Numele şi prenumele cadrului didactic  
......................................................................................................  
Şcoala  
........................................................................................... 
 
 
Adresa şcolii ........................................................... 
 e-mail/ ................................................................. 
telefon .......................................................................... 
 
 
Titlul lucrării ....................................................................................... 
 
 
 
Adresa de corespondenţă .......................................................................... 


