PROGRAMUL CONCURSULUI:
Sâmbătă, 13.04.2019 –
Colegiul Naţional „G. Ibrăileanu” Iaşi
Desfăşurarea Concursului de interpretare critică „Garabet
Ibrăileanu” – secțiunea I
(lucrare scrisă individuală pentru elevii din clasele IV-XII)
 accesul elevilor în săli – intervalul orar 915 – 945
 începerea concursului - ora 1000
 afișarea rezultatelor – la avizier și pe site-ul colegiului, în
cursul serii, după finalizarea evaluării
 nu se admit contestații
Duminică, 14.04.2019, ora 1000 –
Colegiul Naţional „G. Ibrăileanu” Iaşi (Sala de sport)
Festivitatea de premiere a elevilor la cele trei secțiuni

Colegiul Naţional
„Garabet Ibrăileanu”
Iaşi, Strada Oastei nr. 1 Tel./Fax: 0232 264 470
web: http://cngi.is.edu.ro

organizează
CONCURSUL
DE INTERPRETARE CRITICĂ

„GARABET IBRĂILEANU”
Ediţia a XV-a
cuprins în
Calendarul concursurilor
interjudețene/regionale școlare 2019,
fără finanțare M.E.N.

PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Cristina Chiprian, tel. 0728.896.948
(pentru secțiunile II și III)
Bibl. Ines Toader, tel. 0741.365.352
(pentru secțiunea I)
SITE: http://cngi.is.edu.ro

la secţiunea I, poziţia 1
Calendarul activităților educative regionale și
interjudețene fără finanțare M.E.N.
(CAERI) 2019, la poziţia 1453
în cadrul proiectului
Spiritul critic în context actual, european

Director,
Prof. Constantin Chirilă

13 aprilie 2019

SECȚIUNI:
I. Concurs de interpretare critică „Garabet Ibrăileanu” - lucrare scrisă individuală pentru elevii din clasele IV-XII
Condiţii de înscriere:
- numărul maxim de participanţi pentru secțiunea lucrare scrisă individuală: clasa a IV-a - 5 elevi/şcoală, clasele V-XII - 3 elevi/nivel/şcoală;
- înscrierea elevilor pentru secțiunea lucrare scrisă individuală se va face în perioada 1-5 aprilie 2019, la adresa de e-mail ines_toader@yahoo.com, pe bază de tabel
nominal realizat în Excel (scris cu majuscule și diacritice), specificându-se, în ordine, numele şi prenumele elevului, clasa, școala, numele și prenumele profesorului
îndrumător.
Modalitatea de desfășurare a concursului:
Clasa a IV-a
Durata probei: 1 oră
Structura lucrării: text literar suport cu itemi semiobiectivi şi subiectivi
Clasele V - VIII
Durata probei: 2 ore
Structura lucrării: text literar suport cu itemi semiobiectivi şi subiectivi

Clasele IX – XII
Durata probei: 3 ore
Structura lucrării:
1. eseu argumentativ pornind de la un citat critic;
2. comentariul la prima vedere a unui text recent publicat.

II. „Plăcerea lecturii și arta privirii” – concurs de reprezentare fotografică/plastică a textului literar, adresat elevilor din clasele V – XII
- posterele vor fi realizate de către elevi, individual, sub îndrumarea unui profesor și vor conține o imagine fotografică/ plastică împreună cu textul asociat;
- anexat posterelor se vor trimite comentariile prin care se argumentează asocierea între imagine și text;
- lucrările (posterul în format jpeg și argumentarea) vor fi trimise în perioada 1-5 aprilie 2019, la adresa de e-mail ines_toader@yahoo.com, precizându-se, la sfârșitul
argumentării, numele și prenumele elevului, clasa, școala, numele și prenumele profesorului îndrumător;
- la această secțiune, prezența nu este obligatorie la locul desfășurării concursului.
III. „Lecturi multiple” – concurs de comunicări on-line pentru elevii din clasele IX – XII
- comunicările vor fi alcătuite de elevi, individual sau în echipe de câte 2 elevi, sub îndrumarea unui profesor;
- comunicările vor avea caracter interdisciplinar, demonstrând legătura ideatică/ de viziune și reprezentare între un text literar și un concept/ o teorie din sfera filosofiei,
teologiei, științelor exacte;
- comunicarea va conține, în același document Word, o argumentare de minimum 400 de cuvinte și partea pur științifică sau conceptul/ reprezentarea
corelată (teoria/ schema grafică etc.);
- lucrarea va fi trimisă în format Document Microsoft Word, scris cu diacritice, la adresa de e-mail cchiprian2001@yahoo.com, în perioada 1-5 aprilie 2019;
- la sfârșitul lucrării se vor preciza numele și prenumele elevului/ elevilor, clasa, școala, numele și prenumele profesorului îndrumător;
- la această secțiune, prezența nu este obligatorie la locul desfășurării concursului.

