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Clasele pregătitoare- a VIII-a 
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(CAEJ nr. 11124 din 17.10.2019, poz. 71) 
1. PREZENTARE:  

Membrii redacțiilor „Aripi” și „Alpha”, reviste ale Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești , alături de realizatorii site-
ului scoala11.ro, lansează, cu sprijinul entuziast al A.P.E.S.M.E.P., un inedit concurs de fotografie, adresat elevilor tuturor școlilor din județ 
pasionați de arta fotografiei. 
 E o provocare pentru cei mici, e o provocare pentru noi toți, profesori deopotrivă! Să ne punem imaginația la lucru în timpul 
activităților extrașcolare, dar și în timpul liber.  Fotografia înseamnă: inspirație, sensibilitate, pasiune, curaj. 
 Se spune că cea mai bună cameră foto e cea pe care o ai la îndemână. Noi încurajăm folosirea telefonului mobil pentru 
realizarea fotografiilor. Este accesibil, practic și un bun punct de pornire în aventura magică a luminii și a culorilor. Astfel, fotografia cu 
telefonul mobil poate fi mai mult decât un selfie cu sau fără prieteni/ultimele haine cumpărate. 
2. PERIOADĂ: anul școlar 2019-2020, selecţia elevilor participanţi: 1octombrie-1 decembrie 2019 
 -înscrieri fotografii pe site  

Etapa I:    1 decembrie -1 ianuarie 2020 pe linkul https://pixel.scoala11.ro/        
Etapa a II-a:  1 mai 2020 -1 iunie 2020 pe linkul https://pixel.scoala11.ro/ 

 -jurizare: 
  Etapa I:   2 ianuarie 2020 - 10 ianuarie 2020 
  Etapa a II-a:  2 iunie 2020 -10 iunie 2020  
 -premiere: 
  Etapa I:  15 ianuarie 2020 
  Etapa a II-a: 12 iunie 2020 
3. REGULAMENT AL CONCURSULUI  JUDEȚEAN DE FOTOGRAFIE 
Concursul va cuprinde următoarele secțiuni: 

1.Fotografie artistică – ciclul primar: 
     subsecțiuni 

 cadru natural 
 tradiţii şi port popular 
 clădiri şi monumente istorice 

 
2.Fotografie artistică – ciclul gimnazial: 

     subsecțiuni 
 cadru natural 
 tradiţii şi port popular 
 clădiri şi monumente istorice 

Înscrierea se va realiza de către învățător pentru ciclul primar și de către profesorul coordonator pentru ciclul gimnazial. Fiecare 
elev va putea înscrie doar o fotografie în concurs, alegându-și una dintre subsecțiuni, la nivelul ciclului de învățământ din care face parte. 

 
Se acceptă pentru înscriere în concurs doar fotografiile realizate cu un telefon mobil (indiferent de marcă), în perioadele:   

1 decembrie-1 ianuarie 2020, pentru etapa I, respectiv 1 mai 2020-1 iunie 2020, pentru etapa a II-a. 
 

Fotografia va fi încărcată online în aplicația informatică aflată la adresa web: https://pixel.scoala11.ro/  și, de asemenea, pe faxul 
Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”,+40(0) 248.252.771, sau pe adresa de e-mail a concursului, concurs.pixel@scoala11.ro, în varianta 
imprimată, certificată prin semnătura directorului instituției precum și ștampila acesteia peste poză. Aceastea vor fi depuse la arhiva 
concursului. 

Fiecare lucrare va primi un cod unic în aplicația on-line, iar jurizarea lucrărilor se va face de către echipa de proiect, tot on-line, 
prin notare cu note de la 1-10. Notarea on-line va fi realizată, de asemenea, și pe un borderou tipărit care va conține codurile fotografiilor și 
notele acordate, semnat de către jurați și care va fi depus la arhiva concursului. Jurații vor avea acces pe bază de username și parolă, 
individual, la aplicația de jurizare. 

Atenție! 
Fotografiile câștigătoare vor fi validate în urma verificării existenței pozei pe telefonul cu care a fost realizată! Vor fi 

verificate informațiile de tip EXIF din fiecare fișier în parte! 
Pentru sfaturi (noi vom ține cont de ele la jurizare!) în ale fotografiei și nu numai, utilizați link-urile: 

https://www.scoala11.ro/sfat1 și  https://www.scoala11.ro/sfat2 
 

Se vor acorda premiile pe fiecare nivel astfel: un premiul întâi, un premiul al doilea, un premiul al treilea și, până la 15% din 
numărul participanților, mențiuni. 

Premierea se va realiza pe 15 ianuarie 2020, cu ocazia sărbătoririi Zilei Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești și 
pentru etapa a II-a, pe 12 iunie 2020, la serbarea de sfârșit de an școlar. 
 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la: 
  Iris Tănăsescu / tel: +40 720 956 456 sau Răzvan Cremenescu / tel. +40 744 353 025 


