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REGULAMENTUL CONCURSULUI
ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:


Fiecare şcoală poate participa cu un echipaj de maximum 20 de elevi;



Perioada de înscriere: 11.01. 2016 – 29.01.2016;



La înscriere, fiecare unitate de învăţământ va transmite un tabel cu elevii înscrişi,

cadrele didactice coordonatoare și cele delegate pentru asistenţă şi pentru corectarea lucrărilor (1 cadru
didactic

asistent

/

corector

la

5

elevi

înscrişi).

Adresa

de

corespondență:

catedra_rom_cnilc@yahoo.com

DIN MOTIVE ORGANIZATORICE, VĂ COMUNICĂM FAPTUL CĂ LISTELE CARE AU
PESTE 5 ELEVI ŞI NICIUN ASISTENT / CORECTOR NU VOR FI ACCEPTATE.
PROBE DE CONCURS:
Concursul include următoarele secțiuni:
Secțiunea interpretare teatrală (participarea individuală va fi limitată la 5-7 minute, cea de grup,
maximum 20 de minute).
 probă teatrală – un personaj, o scenă din opera autorului;


participare individuală



participare în echipă

Secțiunea creație literară:


probă scrisă de 60 de minute: redactarea unui text original (250 - 350 de cuvinte),

pornind de la o scenă din schițele lui I.L. Caragiale (proba se adresează elevilor cu aptitudini literare,
capabili să redacteze într-un registru stilistic similar celui din schițeleautorului).
Secțiunea creație plastică:


proba durează maximum 120 de minute, tema concursului de pictură / desen va fi

inspirată de personalitatea și opera autorului.
Precizare: elevii își vor aduce materialele necesare desenului / picturii; coala va avea dimensiunea A3.
Concursul se va desfăşura în incinta Colegiului Național „I. L. Caragiale”, Ploiești în ziua de 5
februarie. Probele se vor derula simultan, la toate secțiunile, începând cu ora 9.00.
Profesorii din şcolile participante pot propune variante de subiecte pentru concurs (acestea vor fi
predate odată cu înscrierea elevilor).
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COMISIA DE CORECTARE:


Va include atât cadre didactice ale instituției organizatoare, cât și cadre didactice

coordonatoare ale elevilor participanți din alte instituții.


Conform proiectului, din comisia de jurizare a secţiunii de interpretare

teatrală vor face partecadre didactice ale instituției organizatoare și câte un reprezentant
al instituţiilor partenere (Inspectoratul Județean Prahova, Teatrul Toma Caragiu).
PREMIILE:
 La secțiunea teatru, jurizarea se va face separat: se vor acorda medalii pentru primii trei clasați la
interpretare individuală, respectiv plachete pentru primele trei clasate la echipe.La decizia juriului, se
pot acorda premii speciale.
Teatrul Toma Caragiu este unul dintre sponsorii acestei secțiuni și partener în jurizare.
 La secțiunile de creație, vor fi premiaţi primii trei clasaţi la fiecare secţiune, pe grupe de vârstă: prima
grupă: clasele a V-a şi a VI-a şi a doua grupă: clasele a VII-a şi a VIII-a. Se vor acorda medalii pentru
primele trei locuri, la fiecare secțiune. Se vor acorda două menţiuni pentru fiecare secţiune.
 Primul clasat la secțiunea creație literară, pentru fiecare grupă de vârstă, va primi medalia de
aur și suma de 150 de lei;
 Primul clasat la secțiunea creație plastică, pentru fiecare grupă de vârstă, va primi medalia de
aur și un set pentru pictură.


fiecare concurent va primi o diplomă de participare;



cadrele didactice care participă la asistenţă şi la corectare vor primi adeverinţe care să

ateste acest lucru;


câştigătorii pot primi și alte premii, în funcţie de sponsorizări.

REZULTATELE ŞI FESTIVITATEA DE PREMIERE:
 Festivitatea de premiere a câştigătorilor se va desfăşura în Aula Paul Constantinescu
a Colegiului Naţional „I. L. Caragiale”, Ploieşti, la data de 5 februarie, ora 12.00.
 Rezultatele se vor afişa pe data pe data de 5 februarie, la avizierul şcolii şi pe site-urile
www.cn-caragiale.ro, ww.ccdph.ro; www.olimpiade.ro.
ECHIPA DE PROIECT:
 prof. dr. Cristina Marian-Ionescu – Inspector Limba și Literatura Română
 prof. dr. Valeria Maftei – tel. 0727319893; e-mail: valeriamaftei@yahoo.com
 prof. Monica Marin – tel. 0764196312; e-mail: monicamarin88@yahoo.com
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Unitatea de învăţământ................................................................
Tel................................................................................................
Fax................................................ , Email.............................................
TABEL NOMINAL CU ELEVII ÎNSCRIŞI LA

Concursul cultural-artistic
„Lumea lui Caragiale – «Ce lume, dom’le, ce lume!»”
Nr.crt.

Numele şi prenumele

Clasa

Secțiunea
de
concurs

Profesor – nr. tel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Cadru didactic asistent: ......................................................................................................
.......................................................................................................
Cadru didactic corector: .....................................................................................................
.......................................................................................................
Director,
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