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Prof. înv. primar Liliana Ionașcu 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI PARTICIPARE 
 
Concursul și simpozionul național cu tema PAȘTELE - OBICEIURI ȘI TRADIȚII  se 

adresează școlarilor din ciclul primar, gimnazial și cadrelor didactice din țară. 
 

TOATE SECȚIUNILE AU CA TEMĂ PRINCIPALĂ un motiv religios din sfera sărbătorii 
Învierii, obiceiuri locale legate de sărbătorile pascale, Sărbătoarea Floriilor, peisaje de primăvară, 
flori, magia primăverii ca anotimp al renașterii, jocuri de primăvară, încondeierea ouălor, tradițiile – 
garanția pentru un viitor durabil. 

 
 

I .  SECŢIUNEA  ELEVI: 
1. Creație plastică: pictură, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor, etc.) în format  A4 - clasele 

pregătitoare – a IV-a; 
2. Creație tehnologică / abilități practice: colaje, felicitări, postere realizate prin tehnică la alegere,  

din materiale  reciclabile, în format A4 – clasele II - VIII.  
În partea din dreaptă jos, pe verso să fie o etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, 

numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitatea și județul, numele cadrului didactic 
coordonator şi adresa e-mail, secțiunea. 

Criterii de evaluare / jurizare pentru creații plastice și creații tehnologice: 
 complexitatea viziunii elevului asupra temei alese; 
 gradul de originalitate şi imaginație;  
 respectarea tehnicii de lucru alese, gradul de complexitate și combinare a culorilor; 
 utilizarea materialelor reciclabile în realizarea creațiilor tehnologice. 
Vor fi descalificate lucrările în care intervine adultul! 

3. Creație literară – clasele II - VIII 
A. Proză (1 creație de maxim 2 pagini) sau / și  
B. Poezie (maxim 2 creații lirice) 

 Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, cu font Times New Roman, caractere 
dimensiunea 12, marginile de 2 cm; în dreapta sus se vor trece: numele și prenumele elevului, clasa, 
școala, localitatea și județul, numele cadrului didactic coordonator şi adresa e-mail; titlul va fi scris 
cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; la două rânduri sub numele autorului se va 
scrie textul lucrării (Times New Roman, 12). 
 Lucrările elevilor şi fişele de înscriere pentru fiecare cadru didactic se transmit în format 
electronic pe adresa ionascu_l@yahoo.com . 

   Grila de evaluare a creațiilor literare: 
 Încadrarea în tema propusă; 
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 Modalitațile de expresie, a tehnicilor de construcție a textului în funcție de tema și de 
genul literar abordat; 

 Abordarea originală a temei; 
 Respectarea normelor gramaticale în vigoare. 
Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs maxim 4 lucrări ale elevilor, indiferent 

de secțiune, un elev poate participa la mai multe secțiuni. 
Lucrările premiate vor fi publicate în revista Şcolii Gimnaziale ,,Alexandru Ioan Cuza” Brăila 
Vernisarea expoziţiei concursului va avea loc la C.C.D. Brăila. 

 Se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni. 
Lucrările elevilor nu se restituie. Nu se acordă premii în bani sau alte bunuri materiale. 
 

II .  SECȚIUNEA  CADRE DIDACTICE 
SIMPOZIONUL NAȚIONAL PAȘTELE - OBICEIURI ȘI TRADIȚII 
Sesiunea de referate și comunicări ale cadrelor didactice are ca tema Sărbătoarea Învierii, 

Patimile Domnului, tradiții și obiceiuri locale legate de sărbătorile pascale, exemple de bună practică 
în activitatea didactică, proiecte de voluntariat desfășurate cu ocazia acestei sărbători, etc. 
 Lucrările vor fi publicate în revista ,,Paştele românilor în tradiţii şi obiceiuri” ISSN 
2601-9884, ISSN-L 2601-9884 pe care îl va primi fiecare participant, transmis prin poșta 
electronică.  
Condițiile de tehnoredactare sunt următoarele: 
 se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text aliniat justified); 
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; 
 la două rânduri de titlu se va scrie autorul și instituția (Times New Roman, 12, Bold); 
 la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12, un 

rând); 
 bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării; 
 vă rugăm să folosiți semnele diacritice corespunzătoare limbii române! 
 pentru publicarea lucrării, aceasta va fi însoțită de un rezumat de maxim două pagini;   

Lucrarea și rezumatul vor fi transmise doar în format electronic la următoarea adresa de e-
mail: ionascu_l@yahoo.com, în atașament, în două fișiere separate, cu următoarele denumiri:  

-lucrare (poate avea între 3 – 5 pagini) 
-rezumat de maxim două pagini. 

 

 
 
 
 
 


