INVITAȚIE
I.S.J. Prahova şi Şcoala Gimnazială Elena Doamna, Municipiul Ploieşti,
organizează, în ziua de 17 martie 2018, ediţia a XII-a a ATELIERULUI LITERAR
PE TĂRÂMUL IMAGINAŢIEI (înscris în CAEJ 2018).
CONDIŢII ŞI DETALII DE PARTICIPARE:
1. Locul de desfăşurare: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ELENA DOAMNA, str. Elena
Doamna nr.25, Ploiești, Prahova.
2. Data şi durata concursului: 17 martie 2018, între orele 9.15-11.15. Prezenţa în sălile
de clasă este obligatorie între orele 8.15-8.45.
3. Concursul se adresează elevilor cu aptitudini literare din clasele a III-a şi a IV-a,
din şcolile prahovene.
4. Nu se percepe taxă de participare.
5. Dat fiind numărul limitat de locuri pus la dispoziția participanților de școala
organizatoare, se pot înscrie cel mult 3 elevi din aceeași clasă. Rugăm cadrele
didactice să facă o selecție atentă a elevilor, astfel încât să acorde șansa participării
elevilor cu reale aptitudini literare.
6. Fișa de înscriere (vezi modelul, mai jos) va fi completată de fiecare cadru didactic
care participă cu elevii din clasa sa la concurs. Nu pot înscrie elevi la concurs alte
cadre didactice sau părinții elevilor. Pentru Fișa de înscriere, vă rugăm să
utilizați majuscule și diacritice. Completarea corectă a tuturor datele trecute în
tabel este obligatorie, responsabilitatea aparținând cadrului didactic care face
înscrierea! Elevii nu mai pot fi înlocuiți după finalizarea înscrierilor.
7. Fișa de înscriere va fi trimisă pe adresa de e-mail: tery_manolescu@yahoo.com (prof.
Tereza Manolescu, tel.0746059612), pentru elevii din clasa a III-a, și
dana.voicu@upcmail.ro (prof.Daniela Voicu, tel.0744848595), pentru elevii din clasa
a IV-a.
8. În situația în care nu se primește e-mail de confirmare a înscrierii, vă rugăm să
contactați telefonic organizatorii! Data limită de înscriere este 9 martie 2018.
Locurile disponibile se vor ocupa în ordinea înscrierilor. Înscrierile realizate
după această dată limită nu vor mai fi luate în considerare.
9. La minim 6 elevi participanţi dintr-o singură şcoală, va participa câte un cadru
didactic, care va asista la desfăşurarea propriu-zisă a Atelierului Literar. Dacă nu se
înscrie un număr suficient de profesori pentru asistență, organizatorii vor contacta
personal cadrele didactice care și-au înscris elevii în concurs, pentru a completa
diferența.
10. Toţi elevii primesc câte o diplomă de participare, în ziua concursului. Se vor acorda
premii tuturor elevilor care au elaborat creaţii literare deosebite, originale, la cele 4
categorii de premiere. Nu se urmăreşte o ierarhizare a elevilor, ci stimularea lor. În
măsura posibilităților, vor fi promovaţi în mass-media cei mai talentaţi elevi, iar
creaţiile lor vor fi publicate.
11. Cadrele didactice asistente vor primi câte o adeverinţă de participare din partea şcolii
gazdă, cu aprobarea I.S.J. Prahova.

12. Rezultatele obţinute de elevi vor fi afişate pe data de 26 martie 2018, la avizierul
şcolii, pe pagina de Facebook a școlii și pe site-ul: www.isj.ph.edu.ro. NU SE
ADMIT CONTESTAȚII!
13. Festivitatea de premiere va avea loc în a doua jumătate a lunii mai, când va fi
editată revista în ediție electonică, ce va conține lucrările premiate la această
ediție. Informațiile despre premiere vor fi transmise de organizatori pe adresele
de e-mail ale cadrelor didactice care și-au înscris elevii în concurs, precum și pe
pagina de Facebook a școlii.
14. Informaţii se mai pot obţine de la coordonatorul concursului, prof.Florentina Cristescu
- tel. 0720002230, și de la prof.Amalia Fryganiotis – tel.0728852113.

CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ
ATELIERUL LITERAR PE TĂRÂMUL IMAGINAŢIEI
EDIŢIA A XII-A
17 MARTIE 2018

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:
DENUMIREA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CARE PREDĂ:
ADRESA DE E-MAIL PERSONALĂ:
NUMĂRUL DE TELEFON PERSONAL:

NR.
CRT.
1
2
3

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVILOR

CLASA

OPȚIUNEA DE PARTICIPARE CA ASISTENT ÎN ZIUA CONCURSULUI: DA/NU.

