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REGULAMENT DE ORGANIZARE și DESFĂȘURARE 

Ediția a III-a, anul școlar 2017 – 2018, 

Concurs Județean cu participare directă a elevilor 

24 martie 2018 

Școala Gimnazială ”Marin Preda” Pitești 

 
Grup țintă: 

- elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a din unitățile școlare ale județului Argeș; 

- profesorii, învățătorii și părinții elevilor; 

- cadre didactice implicate în pregătirea copiilor la limba română (bibliotecari, informaticieni). 

Înscrierea la concurs: 

- concursul se adresează elevilor cu aptitudini și competențe deosebite pentru scrierea corectă, 

caligrafică, estetică în limba română; 

- participarea este directă, individuală (câte 2 elevi pentru fiecare cadru didactic, în limita a 200 de 

locuri) 

- înscrierea participanților (prin completarea și trimiterea on-line sau prin depunerea personală a 

Formularului de înscriere – ANEXA 1), se va face de către fiecare învățător al clasei pentru elevii din 

clasa respectivă la adresa de contact:    

 danaolteanu69@yahoo.com prof. Daniela Olteanu, tel. 0744301652; 

 

- Data limită pentru înscrierea elevilor la concurs este 21 martie 2018. 

 

Locul și data desfășurării concursului: 

 - concursul (ediția a III-a) se va desfășura într-o singură etapă, în data de 24 martie 

2018, la sediul Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 37, în 

intervalul orar 9.00 – 10.30. Timpul efectiv de lucru va fi de 90 de minute.  

 Elevii se vor prezenta la sediul școlii organizatoare începând cu ora 8.30 – până la 8.50 

pentru a fi repartizați în sălile de concurs, conform listelor afișate. Ora de începere efectivă a 

rezolvării subiectelor va fi 9:00. Elevii vor avea de rezolvat o fișă structurată pe itemi cu grade 

diferite de dificultate. După expirarea timpului de lucru fișele cu răspunsurile elevilor vor fi 

centralizate și depuse la Comisia de evaluare. 

 

 

Vă invităm la  

CONCURSUL JUDEȚEAN de ortografie și caligrafie  

”Atelierul cuvintelor” 

Ediția a III- a 

Înscris în Calendarul Activităților Educative Extrașcolare al 

I.S.J. Argeș Nr. 1516/9.02.2018,  

anul școlar 2017-2018, semestrul al II-lea, poziția 41 
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Conținuturi: 

Scrierea caligrafică și respectarea normelor ortografice și ortoepice ale limbii române.  

Scrierea cu ii final și median. 

Scrierea cuvintelor care conțin vocale sau consoane duble. 

Despărțirea cuvintelor în silabe. 

Vocabular: omonime, paronime, sinonime, antonime, abrevieri, familia de cuvinte. 

Folosirea și scrierea corectă a cratimei, a semnelor de punctuație. 

Scrierea cuvintelor cu mp/mb, â/î, x, diftongi. 

Jocuri de cuvinte: rebus, anagramare, cvintete, rime. 

Scrierea conform normelor din DOOM 2: (ex. niciun, nicio, numaidecât, deodată, etc.. ) 

Compunerea/scrierea funcțională. 

Bibliografie: 

Programele școlare pentru clasele II-IV în vigoare la data desfășurării concursului. 

Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic 2 

 

Evaluare și Premii 

 Evaluarea și stabilirea punctajului fiecărui participant se va face de către o comisie de 

evaluare formată din cadre didactice de specialitate, în ziua concursului, după finalizarea timpului 

efectiv de lucru și după centralizarea tuturor fișelor cu răspunsuri ale elevilor participanți. 

Comisia de evaluare va avea în vedere următoarele aspecte referitoare la rezolvarea sarcinilor de 

lucru din fișele de concurs: 

- estetica scrisului, caligrafia; 

- respectarea normelor ortografice; 

- realizarea integrală a cerințelor din fișa de concurs; 

- acuratețea și stilul lingvistic; 

- originalitatea exprimării (sintaxă, folosirea figurilor de stil, expresivitate, vocabular bogat, integrat 

în tratarea temelor propuse). 

 Fiecare item din fișă va avea un scor, iar la final se va calcula punctajul pe baza 

însumării scorurilor itemilor din fișa de concurs (maxim 100, minim 10) 

Se vor acorda premii I, II, III și mențiune în limita a 15% din numărul participanților pentru fiecare 

nivel de clasă. Fișele de lucru cu răspunsurile elevilor nu se restituie. 

 

Se poate încheia și un protocol de colaborare/acord de parteneriat, în două exemplare 

ștampilate, în original, pentru fiecare școală care înscrie elevi în concurs.  

 

Adresa de e-mail a concursului/persoane de contact: 

- pentru înscrieri  Daniela Olteanu, tel. 0744301652     danaolteanu69@yahoo.com  

- pentru informații legate de repartizarea în săli, rezultate, mediatizare scoala.marinpreda@yahoo.com 

Adresa: Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Nr.37, Pitesti, Jud. Arges 
Cod poștal: 110154 
Telefon/Fax: 0248 610 880 
Email: scoala.marinpreda@yahoo.com 
Site: www.marinpredapitesti.ro 
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