
Bine vă regăsim, dragi prieteni! 

 

Avem bucuria și plăcerea să vă invităm cu tot dragul să participați la Concursul județean ” 

Lăsați imaginația să zboare!...”, care a fost inclus în CAEJ 2018 la poziția 5, domeniul cultural-

artistic- literatură. 

Concursul se va desfășura în data de 24 mai ( joi), de la ora 14 până la ora 16, pe parcursul 

a 2 ore, la școala noastră, Școala ” O.Goga”, Satu Mare. 

Fiecare școală participantă poate avea câte un echipaj pe nivel de clase, de la a II-a, până la 

a VIII-a inclusiv, alcătuită din câte 4 membri. 

Subiectul va viza o parte de creație literară liberă pornind de la un text literar dat, care va fi 

completat printr-o creație plastică realizată concomitent și care va reda conținutul compunerii în 

imagine plastică. Evident că subiectele vor fi corelate cuprograma pe nivel de clase. 

Elevii vor avea la ei instrumente de scris și materiale pentru realizarea desenului/ picturii. 

Pentru partea plastică poate fi folosită pictura, desenul cu creioane colorate/ carioci și grafica. 

Lucrările vor fi realizate din elemente create în timpul celor 2 ore de lucru. 

Școala noastră va pune la dispoziția echipajelor formulare tipizate pentru creația literară și foi 

de desen în format A3 pentru creația plastică. 

Ne dorim ca acest concurs să fie unul care nu necesită o pregătire prealabilă obositoare, ci să 

ofere tuturor momente de cooperare plăcută și distractivă. 

Vă mulțumim că ne sunteți alături și așteptăm însrierile dumneavoastră până în 18 

mai. 

Vă rugăm de asemenea să transmiteți mai departe acest mesaj colegilor din județ. 

În ataș veți regăsi regulamentul de organizare, fișa de înscriere și acordul de parteneriat. 

 

Cu mulțumiri și deosebit respect, F. Canea 
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