INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN CIUREA” FĂLTICENI
Str. 13 Decembrie, nr. 13, Fălticeni, jud. Suceava, cod 725200
Tel./ fax: 0230 540 556; e-mail: sg_ioan_ciurea_falticeni@isj.sv.edu.ro

Site: www.scoalaioanciurea.ro
______________________________________________________________________________________

„Numai poetul...”
– concurs interjudețean cultural-artistic
de cunoştinţe literare, de creaţie literară şi plastică –
3 februarie 2018

Regulament de organizare
I. Tipul proiectului:
Proiectul „Numai poetul...” este un concurs interdisciplinar de cunoştinţe literare, de creaţie literară şi
plastică, atât cu participare directă, cât şi cu participare prin poştă, care se organizează la nivelul
judeţelor Suceava, Botoșani, Neamț și Iași. Concursul – conceput ca un omagiu adus lui Mihai
Eminescu – este urmat de un program artistic dedicat poetului.
Concursul a fost înscris în Calendarul Activităților Educative Județene (C.A.E.J.) 2017 (secțiunea
C.3., poziția nr. 2).
În anul școlar 2017-2018, proiectul educativ este propus în vederea includerii în C.A.E.R.I. 2018.
II. Obiectivul general/scopul proiectului:
Proiectul urmăreşte revitalizarea receptării poeziei și a personalității eminesciene de către elevii din
ciclul gimnazial.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III. Obiectivele specifice:
Asigurarea eficienţei proiectului, prin fixarea aspectelor organizatorice pentru cele 6 activităţi, până
la data de 31.X.2017;
Popularizarea proiectului în 60 de unităţi de învăţământ din județele Suceava, Botoșani, Neamț și
Iași, până la data de 30.XI.2017;
Selectarea participanţilor la cele două secţiuni ale concursului, până la data de 26.I.2018;
Aprofundarea cunoştinţelor elevilor privind opera şi viaţa eminesciană în ansamblul ei, prin derularea
propriu-zisă a concursului, în data de 3.II.2018;
Dezvoltarea sensibilității estetice şi artistice a elevilor, prin implicarea într-un program artistic
dedicat poetului Mihai Eminescu, organizat în data de 3.II.2018, după concursul propriu-zis;
Diseminarea rezultatelor proiectului în 40 de unități școlare, pe parcursul lunii februarie 2018.

IV. Grupul ţintă:
A. Secţiunea cu participare directă:
a) elevi ai claselor V-VIII, reprezentanţi ai şcolilor participante la concurs. Echipajul fiecărei școli va fi
alcătuit din 6 elevi: un elev din clasa a V-a, unul din clasa a VI-a, unul din clasa a VII-a și unul din clasa
a VIII-a, un elev recitator (din orice clasă gimnazială) și un elev desenator (din orice clasă gimnazială).
Fiecare echipaj îşi va desemna un lider, căruia îi va reveni responsabilitatea de a nota răspunsurile pe
foaia de concurs, după ce se va consulta cu membrii echipajului său.
b) elevi ai claselor I-VIII, reprezentanţi ai şcolilor participante, implicaţi în desfăşurarea programului
artistic dedicat poetului Mihai Eminescu. Școlile participante pot pregăti din timp un scurt program
artistic în care să fie implicați maximum 6 elevi. Momentul artistic (nu mai mare de 5 minute) este
facultativ și nu va fi jurizat.
Obs. ● Numărul total de elevi cu care fiecare școală se poate prezenta este de 12, din care: 6 elevi –
membri ai echipajului; 6 elevi – susținători. Din cei 6 susținători fac parte și elevii implicați în
programul artistic (facultativ).

B. Secţiunea cu participare prin poştă:
- elevi ai claselor V-VIII, reprezentanţi ai şcolilor participante la concurs
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3.
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6.

V. Desfăşurarea proiectului
V.1. Etapele, activităţile proiectului:
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de şase luni şi cuprinde şase activităţi:
Să pornim la drum! (1 septembrie – 31 octombrie 2017): activitatea de organizare, de fixare a
calendarului activităţilor derulate în cadrul proiectului, de elaborare a regulamentului concursului
Ştiaţi de concursul nostru? (1 – 30 noiembrie 2017): activitatea de popularizare a concursului, de
încheiere a parteneriatelor şi de înscriere în concurs
Să ne alegem echipajul/reprezentanţii! (4 decembrie 2017 – 26 ianuarie 2018): activitatea de
preselecţie la nivelul fiecărei şcoli pentru formarea echipajului participant la concurs (secţiunea cu
participare directă) şi desemnarea reprezentanţilor la secţiunea cu participare prin poştă; activitatea
de pregătire a programului artistic care va putea fi prezentat după concurs
Numai poetul... – concursul propriu-zis (sâmbătă, 3 februarie 2018)
„Trecut-au anii” – program artistic dedicat poetului Mihai Eminescu (3 februarie 2018)
Diseminarea rezultatelor proiectului (12 – 28 februarie 2018)
V.2. Data și locul desfăşurării concursului:
- Sâmbătă, 3 februarie 2018, începând cu ora 11;
- Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni (Sala de festivităţi „Pictor Aurel Băeşu”).
V.3. Descrierea secţiunilor concursului:
Concursul interjudețean cultural-artistic „Numai poetul...” este structurat pe 2 secţiuni:
I. secţiunea cu participare directă, care cuprinde 3 subsecţiuni:
1) subsecţiunea colectivă cu 3 probe (A. Cunoştinţe despre viaţa şi opera poetului M. Eminescu;
B. Recunoaşterea poeziilor pornind de la versuri date; C. Crearea unei strofe în care să fie incluse
cuvintele date):
A. Prima probă a concursului, Cunoştinţe despre viaţa şi opera poetului M. Eminescu,
cuprinde un număr de 10 întrebări. Cu ajutorul unui videoproiector, întrebările în format
PowerPoint sunt afişate pe un panou. După ce elevii fiecărui echipaj se consultă, liderii dau
răspunsurile pe foile de concurs.
B. Cea de-a doua probă, Recunoaşterea poeziilor pornind de la versuri date (5 întrebări), se
va axa pe textele eminesciene menţionate în bibliografie. Strofele extrase din textele date sunt
afişate pe panou cu ajutorul videoproiectorului. După ce elevii fiecărui echipaj se consultă,
liderii dau răspunsurile pe foile de concurs.
C. În cea de-a treia probă, fiecare echipaj va avea de creat o strofă în care să includă 4 cuvinte
indicate de către juriu. Cuvintele alese vor denumi elemente specifice ale universului liric
eminescian.
2) subsecţiunea individuală Recitare de poezie eminesciană (pe fundal muzical):
Recitatorii (câte unul de la fiecare şcoală) vor avea libertatea alegerii textului şi a fundalului
muzical.
3) subsecţiunea individuală Opera lui Eminescu în imagini (creaţie plastică).
Această subsecţiune presupune realizarea de către elevi (câte unul de la fiecare şcoală) a unor
creaţii plastice pornind de la un text dat, ales de juriu în ziua concursului. Desenele vor fi
spontane, realizate în creion, pe o foaie A4.

► Obs. La secţiunea cu participare directă, elevii care au concurat la ediții anterioare nu pot
participa, în cadrul acestei ediții, la aceeași subsecțiune.
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II. secţiunea cu participare prin poştă, care cuprinde 2 subsecţiuni individuale:
1) crearea unei poezii în care să fie incluse 4 cuvinte date:
- Cuvintele specifice universului liric eminescian vor fi postate pe site-ul şcolii în prima
săptămână a lunii decembrie 2017.
- Un elev se poate înscrie la această subsecţiune cu o singură poezie.
- Un profesor poate coordona cel mult 3 elevi în vederea participării la această subsecțiune.
- Reguli de tehnoredactare: formatul lucrării – A4; font Times New Roman de 12, la 1.5 rânduri.
- Pe lucrare trebuie să apară atât numele elevului, clasa, școala de proveniență, cât şi numele
profesorului coordonator.
- Lucrările trebuie trimise până la data de 26 ianuarie 2018.
2) opera lui Eminescu în imagini (creaţie plastică):
- Opera lirică reprezentând sursa de inspiraţie a desenatorilor va fi postată pe site-ul şcolii în prima
săptămână a lunii decembrie 2017.
- Desenele trebuie să surprindă, într-o manieră originală, mesajul textului suport.
- Desenele trebuie realizate în creion, pe o foaie A4.
- Pe spatele lucrării trebuie să apară atât numele elevului, clasa, școala de proveniență, cât şi
numele profesorului coordonator.
- Un elev se poate înscrie la această subsecţiune cu un singur desen.
- Un profesor poate coordona cel mult 3 elevi în vederea participării la această subsecțiune.
- Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor: 26 ianuarie 2018.
Obs. Profesorii coordonatori trimit lucrările elevilor prin poștă (nu prin fax sau prin e-mail), la
adresa: Școala Gimnazială „Ioan Ciurea”, str. 13 Decembrie, nr. 13, Fălticeni, jud. Suceava,
cod poștal 725200, cu mențiunea Pentru concursul „Numai poetul”. În perioada 29 ianuarie – 2
februarie 2018, va fi realizată evaluarea lucrărilor înscrise la cele 2 subsecţiuni. Rezultatele vor fi
anunţate în data de 3 februarie 2018, odată cu premierea câştigătorilor de la secţiunea cu
participare directă, şi vor fi postate pe site-ul proiectului: http://numaipoetul.webs.com.
VI. Înscrierea în concurs
1. Pentru secţiunea cu participare directă, înscrierea şcolilor în concurs se realizează prin
completarea şi trimiterea fişei de înscriere (fără tabelul cu elevii din echipaj) până la data de 30
noiembrie 2017, la adresa de e-mail: pintiliimc@gmail.com.
Tabelul cu elevii care formează echipajul școlii va fi trimis ulterior, până cel târziu la data de 26
ianuarie 2018, la aceeași adresă de e-mail.
2. Pentru secţiunea cu participare prin poştă, fişa de înscriere va fi trimisă în plic, împreună cu
lucrările elevilor (nu prin e-mail sau prin fax), până la data de 26 ianuarie 2018.
VII. Evaluarea si certificarea activităţilor se va realiza prin:
- pentru elevi: premiul I, II, III, menţiune, diplome de participare;
- pentru cadre didactice: diplomă de coordonator, evaluator, organizator (după caz).
Juriul este format din inspectori școlari, din reprezentanţi ai Primăriei Fălticeni, ai Muzeului de Artă
„Ion Irimescu”, din profesori invitaţi de la alte unităţi şcolare (care nu participă la concurs).
VIII. Bibliografie
1. Eminescu şi copiii, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 1997.
2. Eminescu, Mihai, Poezii, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2010 sau orice alt volum care
cuprinde poeziile: Răsai asupra mea, Cărţile, Când amintirile..., De-or trece anii..., Mai am un
singur dor, Povestea teiului, Făt-Frumos din tei, Floare albastră, Melancolie, Gândind la tine,
Departe sunt de tine..., Crăiasa din poveşti, Atât de fragedă..., Sonete, Singurătate, Rugăciune,
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Criticilor mei, Dintre sute de catarge, Luceafărul, Glossă, Doina, Cu mâne zilele-ţi adaogi...,
Din valurile vremii..., Despărţire, La mormântul lui Aron Pumnul, Din străinătate, Lasă-ţi
lumea, Odă (în metru antic).
3. Site-ul www.mihaieminescu.ro (îndeosebi secţiunea privind biografia poetului).
Notă: Toate informaţiile legate de proiectul „Numai poetul...” sunt postate pe site-ul
http://numaipoetul.webs.com. Pentru detalii suplimentare, puteţi să ne contactaţi la adresele de e-mail:
pintiliimc@gmail.com, ermolania@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745 040 988, 0230 540 556.

Inspectori şcolari,
prof. Tatiana Vîntur
prof. dr. Isabel Giorgiana Vintilă

Director,
prof. dr. Marius-Claudiu Pintilii

Organizatori,
prof. dr. Marius-Claudiu Pintilii
prof. Ermolania Dan
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE (I)
„NUMAI POETUL...” – concurs interjudețean cultural-artistic
de cunoştinţe literare, de creaţie literară şi plastică (3 februarie 2018)
I. Secţiunea cu participare directă
a. Numele unităţii de învăţământ:
b. Adresa completă:
c. Nr. de telefon/fax:
d. Adresă poştă electronică (e-mail):
e. Profesorul coordonator (nume şi prenume, funcţie, telefon, e-mail):
f. Numărul elevilor participanţi la programul artistic dedicat poetului Mihai Eminescu (maximum 6
elevi/şcoală) (facultativ):
g. Numărul elevilor susţinători ai echipajului şcolii (maximum 6 elevi spectatori/şcoală, inclusiv
elevii implicați în programul artistic):
Obs. Fişa cuprinzând informaţiile de mai sus va fi trimisă până la data de 30 noiembrie 2017.
==========================================================================
După încheierea etapei de preselecţie desfăşurate la nivelul şcolii (4 decembrie 2017 – 26 ianuarie
2018), profesorul coordonator va trimite la adresa de e-mail pintiliimc@gmail.com, până la data de 26
ianuarie 2018, şi tabelul cu elevii care formează echipajul şcolii: 6 elevi = 4 elevi participanţi la
primele 3 probe colective ale subsecțiunii I.1, 1 elev recitator participant la subsecţiunea I.2 (recitare) şi
1 elev desenator participant la subsecţiunea I.3 (desen).

Echipajul şcolii
Nr.

Numele şi

crt.

prenumele elevului

Școala

Clasa

Subsecţiunea

Profesor
coordonator

1.

a V-a

I. 1 (colectivă)

2.

a VI-a

I. 1 (colectivă)

3.

a VII-a

I. 1 (colectivă)

4.

a VIII-a

I. 1 (colectivă)

5.

V-VIII

6.

V-VIII

I. 2
(individuală: recitare)
I. 3
(individuală: desen)
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE (II)
„NUMAI POETUL...” – concurs interjudețean cultural-artistic
de cunoştinţe literare, de creaţie literară şi plastică (3 februarie 2018)
II. Secţiunea cu participare prin poştă
a. Numele unităţii de învăţământ:
b. Adresa completă:
c. Nr. de telefon/fax:
d. Adresă poştă electronică (e-mail):
e. Profesorul coordonator (nume şi prenume, funcţie, nr. de telefon, e-mail):

Nr. Numele şi prenumele
crt.

Școala

Clasa

Subsecţiunea

elevului

Profesor
coordonator

II. 1
(crearea
unei poezii)
II. 2
(desen)

Obs. După încheierea etapei de preselecţie desfăşurate la nivelul şcolii (4 decembrie 2017 – 26
ianuarie 2018), profesorul coordonator va trimite prin poştă lucrările elevilor pentru cele două
subsecţiuni (la adresa: Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni, str. 13 Decembrie, nr. 13, jud.
Suceava, cod 725200), până la data de 26 ianuarie 2018.
Fișa de înscriere va fi trimisă în plic, împreună cu lucrările elevilor.

