Înscrierea se va realiza centralizat, la nivel de școală participantă, de către învățător pentru nivelul 1 și de
către profesorul de limba și literatura română pentru nivelurile 2 și 3, norma de reprezentare fiind de câte
doi elevi în total pe nivel pentru fiecare profesor, pe e-mailul contact@scoala11.ro, prin completarea
fișei de înscriere, cu mențiunea: Inscriere Concurs Judeţean de Creaţie Literară și Plastică „Mihai
Eminescu”.
2. Secţiunea Creaţie plastică
Proba se va desfășura începând cu ora 10.00, fiind organizată pe trei niveluri de vârstă:
Nivelul 1- clasa a III-a, a IV-a (10.00-11.00) -planșă format A4
Nivelul 2, clasa a V-a, a VI-a (10.00-12.00) -planșă format A3
Nivelul 3, clasa a VII-a, aVIII-a (10.00-12.00) -planșă format A3
Elevii vor executa o creație plastică proprie, în culori tempera, plecând de la un text literar de
Mihai Eminescu, selectat de către profesorii organizatori din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”.
Pentru desfășurarea probei, elevii vor veni cu materiale necesare, precum: culori tempera, creion,
gumă de șters, pensule etc. Planșele de desen vor fi asigurate de școala organizatoare.
În evaluarea lucrării se vor analiza următoarele aspecte:
-respectarea elementelor literare ale textului ( temă, motive literare, imagini artistice etc);
-acuratețea desenului (construcție, atenție la detalii);
-expresivitatea și originalitatea plastică a lucrării.
Înscrierea se va realiza centralizat, la nivel de școală participantă, de către învățător pentru nivelul 1 și
de către profesorul de desen/diriginte pentru nivelurile 2 și 3, norma de reprezentare fiind de câte 2 elevi
pe clasă la nivelul 1 și 2 elevi de profesor la nivelurile 2 și 3, pe e-mailul contact@scoala11.ro, prin
completarea fișei de înscriere, cu mențiunea: Inscriere Concurs Judeţean de Creaţie Literară și Plastică
„Mihai Eminescu”.
Data limită pentru înscriere (pentru ambele secţiunile de concurs): 17 decembrie 2019.
Se vor acorda Premiul „Mihai Eminescu” – clasele V-VIII şi Premiul „Elena Marin” – clasele IIV, precum şi Premiul I, Premiul II, Premiul III şi Menţiuni (până la 15% din numărul de elevi
participanţi) pentru fiecare secţiune de concurs.
● Notă
- subiectele din anii anteriori se regăsesc pe site-ul şcolii, scoala11.ro;
- câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic şi pe site-ul şcolii şi vor fi invitaţi în ziua premierii, 15
ianuarie, la sediul instituţiei;
- sunt invitați participanți numai din judeţul Argeş, fiind un concurs judeţean;
- nu se admit contestații.

