Avizat Director,
prof. Alexandrescu Florica

Concurs Municipal
„Your world in our words” – editia V - 2021
Regulament concurs școlar municipal
pentru elevii din învățământul liceal
organizat în cadrul proiectului municipal
“Create your world!”

Domeniul: Cultural-artistic, culturi si civilizatii
Data: februarie – mai 2021 – on line
Locul desfășurării: Colegiul Național Ion Creangă
sector 4, București
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ANEXA I
REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Your world in our words”
Acest concurs se adresează elevilor liceu din toate sectoarele Bucurestiului. Scopul
său este acela de a promova creativitatea in limba engleza in randul elevilor s de a incuraja
talentele originale, de a conduce la o mai bună cunoaştere a unor elemente de cultură şi
civilizaţie europeană. De asemenea, proiectul are în vedere dezvoltarea spiritului de echipă,
de colaborare între instituții care activează în domeniul educațional, respectiv între școalăfamilie-comunitatea locală. Lucrând individual, ei vor putea realiza o creatie originala –
poezie, proza, teatru – plecând de la următoarele idei: culturi si civilizatii, comunitati
culturale, adolescenta, copilarie, scoala, viata personala, comunitate, tema fiind „Pandemic
Values/ Thoughts”.
Lucrările vor fi împărțite pe trei secțiuni – in limba engleza:
- poezie
- proza/eseu
- dramaturgie.
Condiţii de participare:
1. Pot participa elevi de liceu (14-19 ani);
2. Elevii lucrează individual pentru crearea unei lucrări;
3. Fiecare elev va fi coordonat de un profesor de limba engleza;
4. Fiecare elev participă cu o singură lucrare in limba engleza;
5. Se acceptă participarea a câte maximum 6 elevi din fiecare unitate școlară la fiecare
dintre cele trei secțiuni; în consecință, la nivelul fiecărei unități școlare participante se va
organiza o etapă locală de selecție a participanților;
6. Modurile de prezentare a lucrării pot fi: poezie, proza, piesa de teatru - prin care elevii
trebuie să-şi pună în valoare propriile idei pornind de la tema de la tema data - „Pandemic
Values/ Thoughts”.
7. Materialul scris nu trebuie să depăşească 3 pagini (TNR, 12, 1,5 rânduri spațiere,
margini 2 cm);
9. Materialul scris va fi în limba engleza;
10. Datele elevilor (şcoala, adresa, nr. telefon, adresa electronică, titlul lucrării, nume şi
prenume elevi şi profesori) vor fi scrise în ordinea indicată, la calculator sau de mână (cu
condiţia să fie lizibile), pe fişa de înscriere. Aceste date nu trebuie să apară şi pe lucrare.
11. Fişa de înscriere și lucrarea în format electronic vor fi trimise prin curier electronic la
adresa: icreateyourworld@yahoo.com, cu subiectul Concurs „Your world in our words”
ed. V 2021, până în data de 30 aprilie 2021;
14. Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru lucrările/materialele în format
electronic ce nu pot fi accesate.
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15. Participarea la concurs nu implică nicio taxă;
16. Participarea la concurs atrage după sine cedarea drepturilor de proiectare şi publicare a
lucrărilor de către organizatori. Lucrările nu vor fi returnate după concurs.
Orice abatere de la condiţiile de mai sus atrage eliminarea din concurs.
Jurizare
Juriul, compus din personalităţi din domeniul Educaţiei, inspectori si metodisti de
limba engleza si socio-uman, profesori de limba engleza, va decerna premiile (I, II, III,
mențiune I,II,III) pentru cele mai bune creatii originale la nivel municipal.
Juriul va ţine cont de exprimare şi de conţinut, de originalitate, imaginaţie,
sensibilitatea de a pune în valoare tema data şi reprezentarea ei în viziunea tinerilor.
Lucrarea trebuie să corespundă vârstei elevilor şi să fie rezultatul imaginației și creativității
elevilor.
Calendar – Termene:
- ianuarie - martie 2021: popularizarea concursului;
- 30 aprilie 2021: data maximă de trimitere a fisei de inscriere pe email;
- 30 aprilie 2021: data maxima de primire a lucrarilor prin email;
- 10-15 mai 2021: jurizarea lucrărilor;
- 17 – 21 mai 2021: anuntarea castigatorilor;
- mai – iunie 2021: diseminarea proiectului in scolile participante;

Contact
Colegiul Naţional „Ion Creangă” -Bucuresti
Str. Cuza-Vodă, nr. 51, sector 4, Bucureşti
Tel/Fax 021/3362695
Persoane de contact: prof. Florina Anghel, prof. Barbu Anda
Email concurs: icreateyourworld@yahoo.com,
Email-uri organizatori: flory_anghel@yahoo.com / barbu.anda@gmail.com
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ANEXA II

BAREM DE CORECTARE

Se evaluează exprimarea în scris a creatiei originale in limba engleza si respectarea temei
proiectului din acest an:
1. respectarea cerinţei/ încadrarea în tematica prevăzută - 20 puncte
2. coerenţa şi claritatea discursului, vocabular adecvat - 15 puncte
3. prezentarea ideilor respectand cerintele de scriere a unei poezii/ proza/ piesa de teatru
- 15 puncte
4. exprimarea unui punct de vedere personal, motivat, susţinut prin exemple ilustrative
relevante, adecvate, convingătoare, idei pertinente, interesante, originale - 15 puncte
5. corectitudinea lexico-gramaticală - 15 puncte
6. originalitatea/ creativitate -10 puncte
Se acordă din oficiu – 10 puncte
Total puncte -100 puncte
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ANEXA III
Concurs de creaţii originale
„Your world in our words”
ediţia V, 2021
Tema – Pandemic Values/ Thoughts

Fişă de înscriere*
Secțiunea …......................

Şcoala: …………………………………………………………………….
Adresa şcolii: ……………………………………………………………...
Oraşul: ……………………………….. Judeţul: ………………………….
Nr. telefon: ………………………… Fax: ………………………………..
Adresa electronică: ………………………………………………..............
Titlul lucrării:
Date elev
Nume: …………………………… Prenume: ………………………….....
Clasa: …………… Vârsta: ……………
Date profesor :
Nume: …………………………............... Prenume: ……………..............
Nr. telefon şi adresa electronică: ……………………………………….....

Notă *: se va completa şi trimite la Colegiul Naţional „Ion Creangă” înainte de
30 aprilie 2021 prin curier electronic la adresa icreateyourworld@yahoo.com.
Contact
Colegiul Naţional „Ion Creangă” -Bucuresti
Str. Cuza-Vodă, nr. 51, sector 4, Bucureşti
Tel/Fax 021/3362695
Persoane de contact: prof. Florina Anghel, prof. Anda Barbu
Email concurs: icreateyourworld@yahoo.com
Email organizator: flory_anghel@yahoo.com / barbu.anda@gmail.com

Coordonatori proiect,
Prof. Anghel Florina
Prof. Barbu Anda
Prof. Maresi Mirela
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