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CONCURS JUDEȚEAN  DE CREAŢIE ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

„English Customs and Traditions” 

Cuprins în CAEJ 2019-2020 la poz.11 pag.1 

Ediţia a III-a 
REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

I. PRECIZĂRI GENERALE 

Concursul de Creaţie în limba engleză „English Customs and Traditions” cuprinde 

următoarele secţiuni: 

1. Secţiunea Creaţie literară:  

 Povestire: A Scary story (Halloween) /The Harvest (Thanksgiving)  

/a Christmas Tale 

2. Secţiunea Arte vizuale:  

 subsecţiunea Pictură / Desen; 

 subsecţiunea Artă decorativă 

3. Secţiunea Multimedia:  

 Prezentare Power Point 

 

Participanţii vor trimite lucrările împreună cu fişa de participare într-un singur fişier 

ataşat, pe adresa electronică a organizatorului, anca.calborean@gmail.com  pentru 

secțiunea Creație literară, stoica.aure@gmail.com pentru secțiunea Multimedia, respectiv 

dana_zgabercea@yahoo.com pentru secțiunea Arte vizuale  în perioada  28 octombrie – 15 

noiembrie 2019, respectiv  prin Poşta Română pentru Arte vizuale. Un concurent poate 

participa la una sau mai multe secţiuni/ subsecţiuni, în condiţiile respectării regulamentului. 

 

II. PRECIZĂRI SPECIFICE SECŢIUNILOR 

1. SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ ( POVESTIRE) 

Elevii pot alege una dintre temele concursului pentru redactarea scrierii creative: A Scary 

story(Halloween)/The Harvest( Thanksgiving)/a Christmas Tale. 

Pot participa elevi din clasele a V-a – a VIII-a şi a IX-a – a XII-a. Textele trimise trebuie să 

nu mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate 

(inclusiv pe internet).  
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Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri. Nerespectarea 

acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs. 

 Fiecare lucrare trebuie să conțină în partea dreaptă, sus, numele elevului, clasa, şcoala, şi 

numele profesorului coordonator.  

 Pentru secţiunea Povestire  se va trimite un text într-un singur fişier Word. Adresa pe 

care se vor expedia lucrările este: anca.calborean@gmail.com. Elevii de gimnaziu (clasele 

V - VIII) vor trimite o lucrare originală de 1 pagină, o povestire tematică, redactată în 

limba engleză, iar pentru secțiunea  liceu (clasele IX – XII/XIII) se va trimite o lucrare 

originală de 1-2 pagini.  

 Se vor prezenta maximum 3 lucrări de profesor.  

 Lucrările vor fi trimise organizatorilor până pe data de 15 noiembrie 2019. 

2. SECŢIUNEA  ARTE VIZUALE 

SUBSECŢIUNEA DESEN/ PICTURĂ/ARTĂ DECORATIVĂ 

 Tema generală a secţiunii este ,,English Customs”  

  Pot participa elevi din clasele I –  XII. Lucrările trimise trebuie să fie creaţii originale, nu 

reproduceri şi trebuie să nu mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo 

manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această 

condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs şi va suporta consecinţele legii. 

 Fiecare lucrare trebuie să poarte în partea dreaptă, jos o etichetă pe care se notează, 

numele elevului, clasa, şcoala, titlul lucrării şi numele profesorului coordonator 

 În cazul în care nu vor avea precizate aceste detalii, lucrările vor fi descalificate. 

Lucrările vor fi expuse în cadrul expoziției dedicate evenimentului și trebuie trimise 

organizatorilor până pe data de 15 noiembrie 2019. 

3. SECŢIUNEA MULTIMEDIA 

 Tema generală a secţiunii este  ,,English Customs. Origins and History”  

 Pot participa elevi din clasele a V-a – a XII-a. Materialele trebuie să nu mai fi fost 

participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe 

internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat 

din concurs şi va suporta consecinţele legii. 

 Proiectele vor fi trimise pe în perioada 1-15 noiembrie 2019 organizatorului pe adresa de 

email stoica.aure@gmail.com , care le va distribui membrilor juriului pentru jurizare. 
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Proiectele premiate vor fi prezentate în ziua concursului de către realizatori (individuali 

sau pe grupe). Se vor prezenta maximum 3 proiecte de profesor. Prezentările Power 

Point trebuie să conţină între 15 şi 20 slide-uri, cu textul în limba engleză.   

 Toate lucrările trimise, participante sau neparticipante la concurs, nu vor fi returnate 

autorilor. Drepturile de autor rămân în posesia autorului, dar prin participarea la 

concurs, autorul este de acord să fie folosite imaginile lucrărilor sale pentru publicitate şi 

reclamă pentru concurs. 

III. JURIZAREA LUCRĂRILOR ŞI PREMIEREA 

 În perioada 15-20 noiembrie 2019, juriul concursului de Creație, alcătuit din profesori de 

limba engleză, va selecta creaţiile care vor fi premiate. De asemenea, cele mai valoroase 

lucrări vor fi publicate în revista școlii și  pe paginile de internet ale instituţiilor implicate 

în proiect. Premierea va avea loc pe data de 22 noiembrie 2019, ora 12,00. Laureaţii 

concursului vor fi anunţaţi pe e-mail, pentru a participa la festivitatea de premiere.  

 În perioada 15-20 noiembrie 2019 , juriul concursului de la secțiunea Arte vizuale va 

selecta creaţiile care vor fi premiate. De asemenea, cele mai valoroase lucrări vor fi 

publicate în revista școlii și  pe paginile de internet ale instituţiilor implicate în proiect. 

Premierea va avea loc pe data de 22 noiembrie 2019, ora 12,00. Laureaţii concursului 

vor fi anunţaţi pe e-mail, pentru a participa la festivitatea de premiere.  

 Lucrările de la secțiunea Multimedia vor fi jurizate ținându-se cont de originalitate, 

respectarea temei și modul de prezentare. Proiectele premiante vor fi prezentate de 

realizatori în ziua concursului. Premierea va avea loc pe data de 22 noiembrie 2019, ora 

12,00. 

Notă: în cazul în care laureaţii concursului nu vor participa la festivitatea de premiere, 

diplomele le vor fi trimise prin poştă cu plata ramburs. 

 

Echipa de Proiect:   Coordonatori de proiect:  prof. Calborean Ana 

        Consilier educativ:  prof. Zgabercea Dana 

    Director:  prof. Petruț Mirela Monica 

   Prof. Morariu Ana Maria 

   Prof. documentarist Roman Raul 
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Fişă de înscriere la concursul județean 
„ENGLISH CUSTOMS AND TRADITIONS” 

Ediţia a III-a 
2019-2020 

 
 

 
Nume, prenume profesor coordonator:................................................. 

Şcoala : ................................................................................................ 

Adresă: ................................................................................................ 

Telefon: ............................................................................................... 

E-mail:................................................................................................. 

 

Date elevi participanţi: 
 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Clasa Titlul lucrării Secțiunea  

1.      

2.      

3.      

 

Am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului concursului. 

 

 

 

Data                                                                                             Semnătura 

.....................................    ................................................................ 


