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INVITAȚIE 
Casa Corpului Didactic în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin 

lansează invitația, tuturor cadrelor didactice pentru învățământ primar, de a participa cu 
lucrări ale elevilor la a III-a ediție a concursului județean POVESTEA MEA. 

Literatura reprezintă o formă de cunoaștere a realității prin imagini artistice. Copilul 
trebuie ajutat să îndrăgească de mic cărțile, mai multă lectură însemnând dezvoltarea 
imaginației, creativității, îmbogățirea vocabularului, folosirea corectă a limbii române în 
contexte concrete de comunicare. Prin intuirea şi conștientizarea mesajului etic şi estetic al 
operei literare se realizează o trăire adâncă emoțional-afectivă, ce solicită în continuu 
sensibilitatea, memoria afectivă, atenția voluntară. 

Să contribuim împreună la stimularea şi afirmarea  creativității elevilor, la dezvoltarea 
interesului pentru literatură! 
 

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: 
Prin e-mail, la adresa povesteamea.ccdcs@yahoo.ro, se vor trimite lucrările (după 

indicațiile de mai jos), fiecare fișier va conține o singură lucrare iar numele fișierului va fi 
titlul lucrării fără diacritice. 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 31.10.2014. 
Valorificând lectura corelată cu experiența de viață, elevii vor crea lucrări în proză sau 

în versuri. 
Creațiile literare vor fi redactate minim în Microsoft Office Word 2003, format A4, 

margini de 2 cm, cu caractere Calibri(Corp), cu diacritice, corp de literă 11, tehnoredactare 
la 1 rând, aliniere stânga-dreapta;  

 titlul lucrării centrat, cu majuscule, corp literă 14, bold;  

Călătorie în lumea basmelor 
 sub titlu, aliniere dreapta, corp literă 11, numele autorului şi al cadrului didactic 

îndrumător, clasa, școala, localitatea, județul. Acestea vor fi scrise pe trei rânduri ca și în 
exemplul următor: 

Vasilică AURAR – Clasa a II-a C 
coordonator prof. înv. prim. Maria COMAN 

Școala Gimnazială Nr.14 Reșița 

 Nu folosiți prescurtări!  Nu există limită maximă de pagini! 
Cadrele didactice vor participa cu maxim 6 elevi – 1 lucrare/secțiune/elev. 

Ex.: Vasilică AURAR poate avea o lucrare la secțiunea PROZĂ și o lucrare la 
secțiunea POEZIE. 

Se vor acorda premiile I, II, III şi mențiune, pentru fiecare secțiune și diplome de 
participare, tuturor elevilor participanți şi adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare iar 
premianților, câte un exemplar din volumul „Povestea mea”. 

STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  
În evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele criterii: 

 originalitatea ideilor; 
 calitatea exprimării; 
 expresivitatea limbajului; 
 existența unor mesaje şi forța de sugestie. 

PERSOANĂ DE CONTACT:  
 Profesor Metodist Daniela POTOCEAN 
 Telefon: 0746053627 
 e-mail: danapotocean@yahoo.com 

Vă așteptăm cu drag! 


