„Lectura - cuvânt şi imagine”
IAŞI – EDIŢIA a VIII-a
- PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN APROBAT ÎN CAEJ 2019-2020
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Iași vă invită să participați la a-VIII-a ediție
a concursului județean „Lectura- cuvânt și imagine”.


Participanții la concurs sunt:
- Elevii claselor a II-a , a III-a și a IV-a , din unitățile de învățământ din
județul Iași.

- Concursul „Lectura – cuvânt și imagine” va consta într-o singură probă, conținând
itemi ce vizează competențe specifice orei de lectură și un item ce va consta în realizarea unei
compoziții plastice, având ca subiect conținutul textelor cuprinse în lista de lectură.
 Concursul se va desfășura în două etape:
1) Etapa locală – ce va avea loc în școala de proveniență a elevilor;
2) Etapa județeană – ce va avea loc la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, din Iași,
strada Mușatini, nr. 53, în cartierul Alexandru cel Bun.
La etapa locală numărul de participanți nu este limitat. Pot participa elevii care au
parcurs lecturile indicate în bibliografie.
La etapa județeană vor fi promovați câte 2(doi) elevi din clasele participante la
etapa locală.
PROGRAM
1)

Etapa locală – se va desfășura în data de 6 martie 2020.

Între 24 și 28 februarie 2020, coordonatorii din școlile participante trimit fișa de
înscriere (CE VA CONŢINE DOAR DENUMIREA ŞCOLII ŞI NUMĂRUL DE CLASE
ÎNSCRISE
PE
FIECARE
SERIE)
pentru
această
etapă
pe
adresa
concurslectura.acb@gmail.com . (anexă)
Subiectele vor fi transmise prin e-mail școlilor înscrise, în dimineața concursului, în
intervalul 6:00 – 7:30.
Ora de începere a concursului este 9:00.
Durata concursului este de 90 de minute.

2)

Etapa județeană – se va desfășura în data de 28 martie 2020.

Înscrierea se va face în perioada 16-20 martie 2020, pe baza fișei de înscrieri –
tabelul va fi realizat în EXCEL, completat cu majuscule, după modelul celui din anexa.
Listele cu elevii promovați la etapa județeană vor fi trimise în format electronic, pe
adresa concurslectura.acb@gmail.com
La această etapă vor participa câte 2 (doi) elevi din fiecare clasă înscrisă în
concurs, selectaţi în urma etapei locale.
Locul de desfășurare a etapei județene va fi Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”,
str. Mușatini, nr. 53, cartierul Alexandru cel Bun, Iași.
Ora de începere a concursului este 9:00.
Durata concursului: 90 minute.
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