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LICEUL TEORETIC CALLATIS MANGALIA 

vă invită să participaţi la Concursul de creație  

 

 
 

EDITIA a VI-a, 2015 

Coordonatori:  

Prof. Gherfi Simona & Angheluță Cristina & Cuseac Silvia 
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REGULAMENTUL CONCURSULUI DE CREAȚIE 

„SĂ VORBIM ...GRAMATICĂ!” /„LET’S SPEAK....GRAMMAR!” / 

”ALLEZ  PARLER ...GRAMMAIRE!” / „SPRECHEN WIR ....GRAMMATIK!” 

 

SCOPUL: Pornind de la spusele lui Emil Cioran, potrivit căruia ”Gramatica este cel mai bun 

antidot împotriva urâtului”, adresăm elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare, provocarea de 

a face din gramatică un subiect de poezie şi de cercetare ştiinţifică, transformând-o astfel într-un 

obiect de studiu flexibil şi plăcut. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: elevi şi cadre didactice din toate categoriile de învăţământ preuniversitar, 

pasionaţi de gramatica oricărei limbi studiate în şcoală.   

 

OBIECTIVE: 

 Stimularea creativităţii; 

 Valorificarea cunoştinţelor ştiinţifice în aplicaţii practice proprii; 

 Stimularea utilizării unor metode inovative în procesul instructiv – educative 

  Împărtăşirea unor experienţe personale; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

 Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi cooperare între profesorii care predau limba 

română şi alte limbi străine.  

 

CRITERII DE SELECŢIE ŞI EVALUARE: 

 La concurs vor fi acordate premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare categorie de 

lucrări, pentru fiecare secţiune. Ierarhizarea concurenţilor se stabileşte în ordinea 

descrescătoare a  punctajelor obţinute la concurs. 

 Evaluarea participanţilor se face prin punctaj de la 0 la 100. 

 Criteriile de evaluare vor avea în vedere rigoarea ştiinţifică, originalitatea, creativitatea, 

acurateţea. 

 Comisia de evaluare este hotărâtă de către coordonatorii proiectului. Jurizarea va fi 

făcută de câte cel puţin doi evaluatori  independenţi, cu experienţă în domeniul ţintă, care 

nu participă la concurs nici ca propunători, nici ca îndrumători. 

 La probele concursului, nu se admit contestaţii. 

 

SECŢIUNILE CONCURSULUI PENTRU ELEVI: 

 Poezie cu formă fixă (în limba română, engleză, franceză, germană) 

 Poezie liberă (în limba română, engleză, franceză, germană) 

 

OBSERVAŢIE! Vă rugăm să respectaţi tema concursului  GRAMATICA  (română sau a 

altor limbi) 

 

 POEZIE CU FORMĂ FIXĂ 

Poeziile cu formă de diamant sau acrostih nu au neapărat rimă şi vor avea ca temă noţiuni de 

gramatică (orice element de morfologie sau sintaxă), de vocabular (antonime, sinonime etc) sau 

de fonetică.  
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Structura poeziei diamant: 

Substantiv 

Adjectiv-Adjectiv 

Verb-Verb-Verb 

Substantiv- Substantiv- Substantiv- Substantiv 

Verb-Verb-Verb 

Adjectiv-Adjectiv 

Substantiv. 

 

Acrostihul este o scurtă compunere în versuri, astfel construită încât prima literă a versurilor 

citită vertical, să dea un cuvânt sau sintagmă sau numele pe care autorul l-a ales ca motiv 

principal al poeziei sale. 

 

 POEZIE LIBERĂ 

Aceste poezii nu vor avea mai mult de trei strofe şi pot fi inspirate din orice noţiune de 

gramatică (orice element de morfologie sau sintaxă), de vocabular (antonime, sinonime etc) sau 

de fonetică.  

 

Poeziile vor fi redactate în format A4, Times New Roman, font 12.  Titlul va fi scris cu 

majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat). La 2 rânduri de titlu se va scrie 

autorul, clasa, instituţia şi profesorul  îndrumător (Times New Roman, 12). La 2 rânduri de 

numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman, 12). Lucrările vor fi trimise 

pe mail în format Word şi vor fi însoţite de fişa de înscriere, completată într-un document Word 

separat şi în formularul Google docs. Nu se acceptă lucrări fără semnele diacritice (unde este 

cazul). Nerespectarea acestor cerinţe va avea ca rezultat neincluderea lucrărilor în 

competiţie şi nepublicarea lor în revistă.  

 

CRITERII DE APRECIERE A LUCRĂRILOR:  

- Originalitate -  50 de puncte; 

- Respectarea temei – 30 de puncte; 

- Respectarea cerinţelor în ceea ce priveşte forma: 20 de puncte. 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE:  

 Participarea la concurs se face prin completarea unui formular Google Docs și a unei fișe 

de înscriere de către profesorul îndrumător. Fiecare îndrumător poate înscrie maxim 5 

elevi pe fiecare nivel de studiu – primar, gimnazial sau liceal. Înscrierea se va face pe 

baza  formularului Google Docs și a fişei de înscriere în format Word (vezi anexa 1), 

completate conform cerinţelor până la data 31 martie, 2016. 

 Participanţii vor trimite pe mail, la adresa savorbimgramatica@yahoo.com, odată cu fişa 

de înscriere (document Word), şi acordul de parteneriat scanat (vezi anexa 2), completat 

de către unitatea şcolară din care face parte (cu număr de înregistrare, ștampilat și semnat 

de către director). Dacă la concurs participă mai multe lucrări din aceeaşi unitate şcolară 

nu se trimite decât UN singur acord de parteneriat.  

 Lucrările (format Word), fişa de înscriere (format Word) și acordul de parteneriat scanat 

se vor trimite pe e-mail la adresa menţionată mai sus până pe 31 martie, 2016.  

mailto:savorbimgramatica@yahoo.com
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 Lucrările intră în competiţie odată cu îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse prin 

prezentul regulament. Cele care nu au completate documentele însoţitoare și nu respectă 

cerințele de redactare precizate de regulament nu vor intra în competiţie şi nici nu vor fi 

publicate în revistă. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu confirma înscrierea 

participanţilor prin e-mail. 

 Se vor acorda diplome pentru locurile I, II şi III şi menţiuni, în ordinea descrescătoare  

a punctajelor obținute, pentru fiecare secţiune şi nivel de studiu. Diplomele vor menționa 

premiul obținut, secțiunea concursului la care a fost câștigat, numele elevului, școala de 

proveniență și numele profesorului coordonator. 

 Diplomele elevilor, adeverinţele cadrelor didactice coordonatoare, tabelele nominale cu 

rezultatele obținute de participanți precum şi acordul de parteneriat semnat şi ştampilat 

de către instituția organizatoare, se vor expedia online (pe adresa de mail a profesorului,  

specificată în fişa de înscriere). 

 NU SE PERCEP TAXE DE ÎNSCRIERE ȘI DE PARTICIPARE LA CONCURS ȘI 

NICI DE EXPEDIERE A DOCUMENTELOR REZULTATE ÎN URMA 

PARTICIPĂRII, TOATE ACESTEA FIIND DISTRIBUITE ONLINE. 

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE CREAȚIE: 

 

- 1-31 martie 2016 – primirea lucrărilor pentru concursul de creație; 

- 1-31 aprilie 2016 – jurizarea lucrărilor înscrise în concurs. Publicarea creațiilor în revista 

omonimă a proiectului, cu cod ISSN.   

- 1-31 mai 2016 – diseminarea rezultatelor concursului și distribuirea materialelor rezultate  

 din participarea la acesta 

Elaborat de,  

prof. Gherfi Simona  

Coordonatori: 

prof. Cuseac Silvia 

prof. Angheluţă Cristina  

prof. Gherfi Simona 

 

Aprobat de,       Aprobat de, 

Prof. Zoia Gabriela Bucovală     Prof. Pătrînoiu Luminiţa 

 

Inspector Școlar General      Director al  

Liceului Teoretic Callatis Mangalia 

 


