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        “ Niciodată în trecut nu am 

fost mai pregătiţi ca astăzi, să preţuim scrisul lui Eminescu, expresie a 

demnităţii naţionale, conştiinţei profesionale şi a talentului de excepţie 

fără egal în cultura română !“  

          D. Vatamaniuc 

GRUP ŢINTĂ  

GRUPUL ŢINTĂ:  elevi  din  învăţământul preuniversitar 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII SIMPOZIONULUI 
 
 Școala “Vasile Cȃrlova”, Calea Domneascǎ, nr. 184, Tȃrgoviște 

 

 PROGRAMUL PROIECTULUI: 
 

 Orele   900 –1000 – Primirea invitaţilor/ participanţilor-10 iunie 

 Orele 1000 –1400 – Derularea activitǎților pe secţiuni 

 Concursul Naţional îşi propune promovarea valorilor culturale, secţiunile adresate 

elevilor urmărind valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al acestora. 

 De asemenea, acţiunea reprezintă o oportunitate în realizarea unui schimb de 

experienţă între cadrele didactice din judeţ şi din ţară, pornind de la premisa că eficienţa 

actului educativ constă în împletirea tendinţelor tradiţionale cu cele moderne şi 

prelucrarea informaţiei într-o manieră  care să se plieze pe cerinţele societăţii moderne. 

SCOP : promovarea valorilor naţionale prin conştientizarea importanţei operei 
eminesciene 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 
 

 antrenarea  a minimum 500 de elevi  în activităţi extracurriculare; 

 promovarea talentului în rândul tinerilor prin mass-media,  prin publicarea  a 

minimum 100 de lucrări ale participanţilor; 

 stimularea şi dezvoltarea originalităţii, creativităţii şi deschiderii culturale ale 

elevilor  ca elemente constitutive ale personalităţii tânărului european 

contemporan prin participarea a minimum 80 elevi la fiecare secţiune a 

concursului; 

 realizarea unui schimb de experienţă între unităţile de învăţământ implicate. 

 



   

REZUMATUL PROIECTULUI 
 

       Simpozionul/ Concursul Naţional “Eminescu – legenda sufletului românesc” se 
va desfăşura  astfel: 
 

  CONCURS   -  derulat pe patru secţiuni: 

1.Secţiunea I – elevi  ciclul primar (clasa pregătitoare – clasa a IV-a)                                                                                                               

„SUFLET DE COPIL” – lucrări artistice realizate în diferite tehnici : acuarelă, tempera, 

lucru cu ceară, colaj, modelaj etc;                                                                      ANEXA 1  

 

           2.Secţiunea  II  – elevi  ciclul gimnazial  , liceal;              ANEXA 1                                                                                                            

„Noi si Eminescu!” - creaţii literare (compuneri/poezii) având ca temă aspecte legate de 

ţara noastră: tradiţii, obiceiuri populare româneşti, evenimente istorice etc.; 

 

     3.Secţiunea III – elevi ciclul gimnazial (echipaje formate din patru 

elevi):   PARTICIPARE  DIRECTĂ  - 11.VI.2016, ora 10.00        ANEXA 1    

„EMINESCU ESTE PRINTRE NOI!” – concurs tematic (verificarea 

cunoştinţelor despre poezia lui Eminescu ); 

 

    4.Secţiunea IV – elevi   ciclul gimnazial , liceal  ( echipaj doi elevi );  
„Istorie şi culoare”- concurs de postere pe o temă dată (UNIVERSUL EMINESCIAN): 

PARTICIPARE  DIRECTĂ  - 11.VI.2016, ora 10.00            ANEXA 1   

                     

        5.Secţiunea V – cadre didactice – ciclul  primar/ gimnazial /liceal  :                          

Simpozion – Exemple de bune practici la clasa -  PARTICIPARE DIRECTĂ 

/ INDIRECTĂ                          ANEXA 2  
 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

 

Secţiunea I: SUFLET DE COPIL 

- lucrări artistice realizate în diferite tehnici : acuarelă, tempera, lucru cu ceară, colaj, 

modelaj etc; pornind de la tematica stabilitǎ; 

Fiecare lucrare va avea  afişat  vizibil o etichetă cu următorul conţinut: numele şi   

prenumele elevului/lor, clasa,  şcoala, localitatea,  profesorul îndrumător.  

Secţiunea  II: „Noi și Eminescu!”  

 – creaţiile literare (poezii, compuneri) având ca temă aspecte legate de ţara noastră: 

tradiţii, obiceiuri populare româneşti, evenimente istorice etc.;          
Textele vor fi redactate pe format A4, la un rând, cu margini de 20 mm (text aliniat 

,,justifid”), obligatoriu cu diacritice, font: ,,Times New Roman” de 12). Titlurile vor fi scrise cu 

majuscule, bold, centrat. 

La finalul lucrării în colţul din dreapta jos se vor menţiona: numele şi prenumele 

autorului, clasa, şcoala, localitatea,  profesorul îndrumător. 

       Secţiunea III: „EMINESCU ESTE PRINTRE NOI !” – concurs  tematic (verificarea 

cunoştinţelor despre poezia lui Eminescu ); 

Bibliografie : De-aș avea..., Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, O, mamă..., Frumoasă-i..., Sara 

pe deal, Făt Frumos din lacrimă.  



   

       Secţiunea IV: „Istorie şi culoare”- concurs de postere pe o temă dată. 

Posterele pot fi realizate de o echipă formată din doi elevi. Pagina (carton A3) este curată, 

îngrijită. Spaţiul este judicios folosit. Se păstrează proporţiile între spaţiul alb şi culoare. Prezentarea 

este esenţializată şi atractivă. Imaginile sunt adecvate tematicii propuse.  

Textul este echilibrat în raport cu imaginile/desenele. Titlul şi subtitlul sunt expresive şi 

originale. 

Pe verso,  vor conţine o etichetă în care vor fi precizate: numele şi prenumele elevului, şcoala, 

clasa, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. 

Pentru postere timpul de lucru este de 60 de minute, fiecare echipaj îşi vor asigura materialele 

necesare realizării posterului. 

  Secţiunea IV: ”Exemple de bune practici la clasa”  
Comunicările vor fi însoţite de materiale didactice (proiecte didactice, fişe de lucru, 

exemple de bune practici, etc.) 

Textele vor fi redactate pe format A4, la un rând, cu margini de 20 mm (text aliniat 

,,justifid”), obligatoriu cu diacritice, font: ,,Times New Roman” de 12. Titlurile vor fi scrise cu 

majuscule, bold, centrat. 

 

 

REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ALE 

SIMPOZIONULUI 

 

1. Lansarea proiectului : 

Data: ianuarie    2016 

Locul desfăşurarii: online 

  

Durata proiectului:  ianuarie – august  2016 

 

2. Înscrierea participanţilor: 

Fiecare elev se poate înscrie la una sau mai multe secţiuni. Pentru Secţiunea III se poate 

înscrie în concurs din aceeaşi şcoală un  singur echipaj (patru elevi) pentru concursul  tematic, 

iar la Secţiunea IV  un  singur echipaj (doi elevi) pentru concursul de postere. 

            Pentru  Secţiunile I si II se poate  trimite o singură  lucrare pe nivel de studiu (1 lucrare  – 

clasa pregătitoare, 1 lucrare – clasa I, 1 lucrare – clasa a II-a, 1 lucrare – clasa a III-a, 1lucrare  – 

clasa a IV-a, 1 lucrare – clasa a V-a, 1 lucrare – clasa a VI-a, 1 lucrare  – clasa a VII-a, 

1 lucrare  – clasa a VIII-a, 1 lucrare  – clasa a IX-a, 1 lucrare – clasa a X-a, 1 lucrare – clasa  

a XI-a,1 lucrare  – clasa a X II-a). 

           Acolo unde sunt mai multe echipaje sau lucrări pregătite pentru concurs, selecţia  se va 

face la nivelul unităţii  participante. 

 Lucrările trimise peste numărul menționat  NU intră în concurs! 

 

3. Înscrierea participanţilor :  
 

Perioada de înscriere:  14 mai - 7  iunie  2016 

Modul de desfăşurare: fişele de înscriere vor fi trimise online pe adresa: 

                              petrescu_roxi@yahoo.com    



   

Lucrările pentru  secţiunile I și II  pot fi trimise în perioada  14mai - 8  iunie  2016 

prin poştă la adresa: Şcoala „Vasile Cârlova „ Târgovişte, Calea Domnească, Nr.184, Dâmboviţa 

cod poştal 130008. 

Echipajele participante la secţiunea a III   vor fi formate din doi / patru elevi de aceeaşi 

vârstă sau vârste diferite  din clasele V-VIII, iar echipajele participante la secţiunea a IV-a   vor fi 

formate din doi elevi de aceeaşi vârstă sau vârste diferite  din clasele V –XII. 

Locul desfăşurării : Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova”, Târgovişte  

 

  Persoana  de contact : prof. ILINCA ROXANA , tel : 07669388140 

 

 Acordul de parteneriat (două exemplare) împreună cu CD-urile (prezentări PowerPoint 

sau lucrările redactate în Word), machetele, lucrările pe suport de hârtie şi un plic A4 autoadresat 

timbrat (valoarea timbrului = 3 lei) se vor transmite prin poştă până la data de  8  iunie  2016 

(data poştei) pe adresa: Şcoala  Gimnazială “Vasile Cârlova” Târgovişte, Calea Domnească, 

Nr.184, Dâmboviţa , cod poştal 130008,  cu menţiunea “Pentru – concursul Eminescu”. 

 
 

4. Derularea lucrărilor concursuluii:  11   iunie  2016 

 Evaluarea materialelor de către juriul de specialitate (secţiunile I şi II) 

 „UNIVERSUL EMINESCIAN” concurs de postere - orele 1000 – 1200 

 Concurs tematic – verificarea cunoștințelor : orele 1000 – 1200
 

(bibliografie) 

 Prezentarea materialelor (simpozion - cadre didactice, bibliotecari) - 

ȋncepȃnd cu ora : 1000 

 Premierea materialelor realizate de elevi (concursul  de postere și 

concursul  tematic ) :  11 iunie 2016, ora 1300 

 

       La finalul simpozionului se vor acorda  tuturor participanţilor  direcţi sau indirecţi  

adeverinţe ( pentru profesorii/ învăţătorii îndrumători) şi  diplome de participare (pentru 

persoanele  participante la  simpozion ) la adresa  trecută pe plicul autoadresat sau pe 

fişa de înscriere.   

Se vor acorda premiile I, II,  III, menţiuni  și premii speciale  ( 25 % din 

numărul participanţilor). 

 

 
Director ,                                                                 Coordonator, 
prof. Costache Tatiana                                           prof. Ionescu Ecaterina 
 

 

 



   

Anexa 1 

 

Fişă de înscriere elevi 

“ Concurs Național: ”Eminescu – legenda sufletului românesc! ” 

 

Unitatea şcolară: …………………………………………………………… 

……….……………………………..………………………………………… 

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal,adresa mail, nr. 

telefon ) ..……………................................................................................... 

………………………………………………………………………........... 

.......................................................................................................................…………………………..............................................…                 

 Nume şi prenume elev: 

1 ....................................................................................................................... 

2…………………………………..………………………………………….  

3........................................................................................................................ 

4...........................................................................................................................       

   Clasa……………………………………………………………………… 

Titlul lucrării .................................................................................................. 

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

Secţiunea la care participă........................................................................... 

Cadrul didactic  îndrumător: ( nume, telefon, mail )...................................... 

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

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

 Fişa de înscriere incompletă nu va intra spre jurizare ! 

 

 

 

 

 

 

 



   

Anexa 2 

 

Fişă de înscriere cadre didactice 

Concurs Național: ”Eminescu –legenda sufletului românesc!” 

 

 

Unitatea şcolară: …………………………………………………………… 

……….……………………………..………………………………………… 

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal,adresa mail, nr. 

telefon ) ..……………................................................................................... 

………………………………………………………………………........... 

.......................................................................................................................…………………………..............................................…                 

 

Titlul lucrării .................................................................................................. 

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

Secţiunea la care participă........................................................................... 

 Cadrul didactic: ( nume ,telefon ,mail )............................................................... 

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

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

 Fişa de înscriere incompletă nu va intra spre jurizare ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova”               Şcoala ……………………………….......... 

Târgovişte, jud    Dâmbovita                           Localitatea ........................jud..................... 

Calea Domneasca Nr.184      Str. .....................................Nr...................... 

TELEFON 0245640238                                  TELEFON ................................................            

 Mail : vcarlova@yahoo.com                           Mail........................................................... 

Nr .............. din .........................                      Nr...............din.......................... ......    

                                                                                        

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

              Încheiat azi ........................între Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgovişte, 

reprezentată de prof. Costache Tatiana  în calitate de director şi organizator, şi prof. Ecaterina 

Ionescu-  în calitate de  coordonator şi Şcoala............................................................, reprezentată 

de prof......................................................................, în calitate de director 

şi....................................................................................................în calitate de parteneri, în cadrul  

Concurs Național  ”Eminescu –legenda sufletului românesc! ”, Ediţia a VII-a,   

iunie 2016 

Obiectul acordului:  

     Obiectul prezentului acord de parteneriat  îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea 

desfăşurării Concurs Național:”Eminescu –legenda sufletului românesc ! „  

Grup ţintă:   Elevi din învăţământul preuniversitar. 

Obligaţiile părţilor:  

     Şcoala coordonatoare  se obligă: 

- Să informeze din timp instituţiile partenere cu privire la desfăşurarea concursului; 

- Să respecte termenul de desfăşurare al concursului; 

- Să  întrunească echipa de moderatori şi comisia de evaluare a lucrărilor; 

- Să distribuie adeverinţele şi diplomele participanţilor înscrişi la concurs. 

     Şcoala participantă se obligă :  

- Să mediatizeze concursul în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea;  

- Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor; 

- Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului. 

 

             Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se 

deruleze conform scopului stabilit. 

Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

              

         Acordul de parteneriat  incomplet nu va fi luat în considerare ! 

 
Şcoala “Vasile Cârlova”    Şcoala ....................................... 

Târgovişte       Localitatea. ............................. 

            Director,      Director, 

     prof. Costache Tatiana    prof.………………………. 

 

 

 

 

 


