REGULAMENT DE ORGANIZARE
CONCURSUL JUDEȚEAN – „LECTURA – CUVÂNT ȘI IMAGINE”
IAȘI – EDIȚIA A X-A- 2022

CONDIȚII DE PARTICIPARE
•

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

•

CONCURSUL ESTE GRATUIT.

• Concursul se va desfășura în două etape:
1) Etapa locală – va avea loc în școala de proveniență a elevilor;
2) Etapa județeană – va avea loc în școala de proveniență a elevilor (ținând cont de
contextul pandemic actual, nu putem organiza concursul cu prezență fizică în școala
noastră).
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
Etapa locală – se va desfășura în data de 4 martie 2022.
Între 18 și 25 februarie 2022, 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.
1)

Durata concursului este de 90 de minute.
Baremele de corectare vor fi transmise în aceeași zi.

Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie constituită la nivelul școlii
participante. Se vor acorda premiile I, II, III, mențiune, fără a se depăși 30%, din numărul de
participanți.
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iaşi va transmite în format electronic macheta
diplomei pentru etapa locală, cât și a adeverinței pentru cadrele didactice implicate, ce vor fi
vizate de către directorul și organizatorul școlii participante.
2)

Etapa județeană – se va desfășura în data de 8 aprilie 2022.
Înscrierea se va face în perioada 21-28 martie 2022, pe baza fișei de înscrieri (anexă).

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.
Etapa județeană se va desfășura tot în fiecare școală participantă. (ţinând cont de
contextul pandemic, nu putem organiza concursul în spațiul școlii noastre).
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.
Baremele de corectare vor fi transmise în aceeași zi.
Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie constituită la nivelul școlii
participante. Se vor acorda premiile I, II, III, mențiune, fără a se depăși 30%, din numărul de
participanți.
Nu se acordă premii în bani sau alte bunuri materiale.
La etapa județeană nu se acordă elevilor diplome de participare.
Toate diplomele de la etapa județeană vor fi semnate și de ISJ IAȘI.
Persoane de contact:
Ofelia LUNGU
Alina TITINIUC

Prof.înv. primar
Prof. înv. primar

0729013831
0728016257

Email: concurslectura.acb@gmail.com

