INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ING. GHEORGHE PĂNCULESCU’’
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
VĂLENII DE MUNTE

VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAȚI LA

Concursul judeţean de pictură
“Strada, prieten sau dușman?”
Ediţia a III-a, aprobat în C.A.E.J. 2018 la poziţia 105
Titlul proiectului : Strada, prieten sau dușman?
Tipul activităţii principale din cadrul proiectului: concurs
Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul arte vizuale
Grupul ţintă: elevilor cu CES integrați în învățământul de masă și învățământul special, de la ciclul
primar și gimnazial
Data şi locul desfăşurării: 26 mai 2018, Şcoala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu”
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
„Strada, prieten sau dușman” - concurs (participare directă).
- Concursul se adresează elevilor cu CES integrați în învățământul de masă și învățământul special, de la
ciclul primar și gimnazial
- Proba practică desene/picturi şi lucrări practice, compoziţiile vor fi realizate în tehnică de lucru la
alegere, pe hârtie A4, timpul de lucru de 90 de minute
- Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 elevi (participare directă), organizând o preselecţie după
criterii proprii;
- Timp de desfǎşurare al probei practice: 90 minute
- Cadrele didactice care au elevi înscrişi în concurs pot participa la supraveghere/evaluare dar la alte
clase decât la cele la care predau şi vor primi adeverinţe;
- Comisia de evaluare a lucrărilor practice va fi formată dintr-un juriu de specialitate, alcătuit din
profesori pentru învăţământul primar, profesori de arte și profesori intineranți. Lucrările vor fi premiate
pe baza unor criterii clar stabilite. Lucrările nu se restituie.
- Rezultatele vor fi afişate pe site-ul şcolii organizatoare;
- Nu se admit contestaţii.
- Participare gratuită.
- Înscrierea se va face în perioada 1 martie 2018 - 15 mai 2018 în format electronic la adresa de email: elenaveronicamicu@yahoo.com. conform unui tabel centralizat pe școală, scris cu
majuscule/arial 12 fără diacritice în program Excel. Nu se admit abateri de la regulamentul
concursului!
Persoane de contact:
Prof. Lixandru Ioana Iuliana, tel. 0720439692, e-mail: lixandruiuliana@yahoo.com
Prof. înv. primar Micu Elena Veronica, tel. 0722617534, e-mail: elenaveronicamicu@yahoo.com
Coordonatori,
Şcoala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu”
Director adjunct,
Director,
Prof. Înv. Primar MICU ELENA VERONICA
PROF. VULPE FLOAREA
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte
Director,
PROF. LIXANDRU IOANA IULIANA

