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REGULAMENT DE CONCURS 

 

Subsecțiunea I:  Creație literară și artistică în limba română 
 

Argument: 

• Descoperirea și sprijinirea elevilor talentați, cu simț estetic și înclinație spre scris. 

• Promovarea tinerelor talente în revista concursului și presa locală. 

• Stimularea elevilor pentru creația literară, pentru lectură. 

• Încurajarea comunicării dintre elevii colegiului nostru și elevii altor unități școlare. 

• Implicarea elevilor în activități școlare, extrașcolare, extracurriculare. 

Scop: 

Formarea unor aptitudini de exprimare orală și scrisă la elevi, dar și deprinderea folosirii 

unui limbaj literar atât în scris cât și în vorbirea curentă. 

Obiective: 

• Dezvoltarea unor deprinderi și maniere elegante la elevii de liceu. 

• Atragerea elevilor spre scris și lectură, prin puterea exemplului celor care au reușit. 

Grup țintă: 

• Elevii de liceu (clasele IX-XII) 

 

Activitățile din această subsecțiune vor cuprinde: 

 

A. Proză scurtă/teatru scurt -  tema : Lumi fantastice 

B. Poezie – tema : Versuri de primăvară ! 

C. Epigrame – tema : Conflictul între generații ! 

 

1. Creațiile în proză/teatru trebuie să se încadreze în 500-1000 de cuvinte. Poeziile nu au 

limită de cuvinte prestabilită. Fiecare lucrare trebuie să conțină un motto. Fiecare elev poate 

participa cu maxim două lucrări la fiecare secțiune a concursului.  

2. Lucrările vor fi editate în word, cu caracter Times New Roman, corp 12, la un rând, 

folosind marginile implicite ale editorului Microsoft Word, obligatoriu cu diacritice. 

3. În partea de sus a lucrării (partea dreaptă) va fi scris numele și prenumele elevului, 

clasa, școala, localitatea, județul, numele profesorului îndrumător.  

4. Participarea la concurs este indirectă, se trimit doar lucrările elevilor, care vor fi 

jurizate și premiate separat, pentru fiecare categorie în parte, de către un juriu format din 

profesori competenți și personalități ale culturii județului. 

5. Tuturor participanților, elevi și cadre didactice coordonatoare, li se vor acorda diplome 

de participare și un CD cu ISSN cu lucrările premiate la concurs. 

6. La acest concurs nu se admit contestații. 

7. Creațiile elevilor nu se vor returna participanților, iar acest lucru nu va atrage nicio 

pretenție de niciun fel din partea organizatorilor concursului. 
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Înscrierea în concurs se va face pe baza fișei de înscriere (Anexa 1), ce va fi trimisă la 

secretariatul Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu prin fax sau mail până la data de 15 martie 

2019. 

Lucrările tipărite vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu, str. Dealului, 

Nr. 4, Sibiu, județul Sibiu, cod 550010 cu mențiunea Festivalul regional Adriana Popa, 

Secțiunea Creație literară și artistică  și prin e-mail la adresa: colegiulcibinium@yahoo.com 

până la data de 15 martie 2019. 

 

Criterii de evaluare:  

• respectarea normelor de tehnoredactare solicitate – 10 puncte 

•  corectitudinea exprimării (ortografie, punctuație) – 10 puncte 

•  impactul mesajului transmis – 10 puncte 

• sugestivitatea lucrării – 10 puncte 

• gradul de complexitate al lucrării – 10 puncte 

• coerența textului (registrul lingvistic, stilul, lexicul) – 10 puncte 

• creativitatea (limbaj figurat, imagini artistice), originalitatea temei și conținutul ideatic 

– 20 puncte 

• elemente de tehnică, particularități de compoziție (așezare în pagină, paragrafe, 

versificație, stil, etc.) – 10 puncte 

 

Din oficiu: 10 puncte 

Total: 100 puncte 

 

 

Subsecțiunea a II - a:  Creație literară și artistică în limba engleză 

 
Argument: Concursul are în vedere descoperirea elevilor talentați și promovarea lor, 

încurajarea comunicării într-o limbă străină și implicarea în activitățile extrașcolare. 

Scop: Formarea unor aptitudini de exprimare orală și scrisă într-o limbă străină. 

Obiective: 

• să prezinte descrieri clare și detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu 

și profesional; 

• să manifeste flexibilitate/cursivitate în cadrul schimbului de idei și în cadrul lucrului în 

echipă; 

• dezvoltarea interesului pentru descrierea unor aspecte profesionale specifice prin 

receptarea unor varietăți de texte în limba engleză; 

• să conștientizeze rolul limbii engleze ca mijloc de acces la piața muncii. 

Grup țintă: Elevii de liceu (clasele IX-XII) 

 

  

Concurs de eseuri în limba engleză – tema – ART AND FASHION 
(Participarea elevilor este directă, cu suport scris și imagini / power point) 

 

 
1. Lucrările vor fi editate în word, cu caracter Times New Roman, corp 12, la un rând, 

folosind marginile implicite ale editorului Microsoft Word, iar prezentarea power point să 

însumeze 20 de slide-uri. 

2. Eseul trebuie să conțină 250-500 de cuvinte și obligatoriu un motto. 
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3. În partea de sus a lucrării (partea dreaptă) va fi scris numele și prenumele elevului, clasa, 

școala, localitatea, județul, numele profesorului îndrumător.  

4. Tuturor participanților, elevi și cadre didactice coordonatoare, li se vor acorda diplome de 

participare și un CD cu ISSN cu lucrările premiate la concurs. 

5. La acest concurs nu se admit contestații. 

6. Creațiile elevilor nu se vor returna participanților, iar acest lucru nu va atrage nicio 

pretenție de niciun fel din partea organizatorilor concursului. 

 

 

Înscrierea în concurs se va face pe baza fișei de înscriere (Anexa 1), ce va fi trimisă la 

secretariatul Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu prin fax sau mail până la data de 15 martie 

2019. 

Lucrările vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu, str. Dealului, Nr. 4, 

Sibiu, județul Sibiu, cod 550010 cu mențiunea Festivalul regional Adriana Popa, Secțiunea 

Creație literară și artistică  și prin e-mail la adresa: colegiulcibinium@yahoo.com până la 

data de 15 martie 2019. 

 

 

 

Criterii de evaluare:  

respectarea normelor de tehnoredactare solicitate – 10 puncte 

• corectitudinea exprimării (ortografie, punctuație) – 10 puncte 

• impactul mesajului transmis – 10 puncte 

• coerența textului (registrul lingvistic, stilul, lexicul) – 30 puncte 

• creativitatea (limbaj figurat, imagini artistice), originalitatea temei și conținutul ideatic 

– 20 puncte 

• elemente de tehnică, particularități de compoziție (așezare în pagină, paragrafe, 

versificație, stil, etc.) – 10 puncte 

 

Din oficiu 10 puncte 

Total: 100 puncte 
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Avizat, 

        Director, 

 

 

          L.S. 

 

 

 

 

FORMULAR  DE ÎNSCRIERE 
 

 

 

FESTIVALUL REGIONAL ,,ADRIANA POPA” – 2019 
 

 

Secțiunea Creație Literară și Artistică 

 

Organizator Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu 
 

 

 

 

1. Unitatea școlară (denumire, adresă, telefon, fax, adresă e-mail) 

 

2. Numele și prenumele elevului 

 

3. Clasa din care face parte elevul 

 

4. Profesorul coordonator (nume, prenume, telefon, adresă e-mail) 

 

5. Subsecțiunea 

 


