Concurs Lectii cu Nichita - Editia a IX-a - 2019

REZULTATE FINALE CONCURS

- SECTIUNEA TRADUCERE - Engleza Juniori, Engleza Seniori ,
mana

Franceza ,

Ger

- SECTIUNEA DESEN - detalii aici
- SECTIUNEA FOTOGRAFIE - detalii aici

- SECTIUNEA FILM - detalii aici ( pentu aceasta sectiune - Premiul I,II,III si Mentiunile premiile in bani, vor fi ridicate doar de un membru al echipei, primul elev trecut in fisa de
inscriere)
- Brosura - detalii aici
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Felicitări participanților și câștigătorilor și vă așteptăm și la edițiile viitoare!

ANUNT

În perioada februarie- martie 2019 se desfășoară la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”
municipiul Ploiești Concursul național cu participare internațională ”LECȚII CU NICHITA” –
ediția a IX-a, concurs înscris în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE
FĂRĂ FINANȚARE M.E.N. 2019, Anexa
08,
poziția
16
.

Sunteți invitați să participați la acest concurs la una sau mai multe secțiuni: traducere,
fotografie, desen sau film. Înscrierile se fac până la data de 20 martie 2019 la adresele indicate
pe site. Regulamentul concursului, acordul de parteneriat și fișa de înscriere se găsesc pe
site-ul www.concurs-lectii-cu-nichita.ro . Înscrierile pe secțiuni se vor face după cum urmeză:
DESEN- prof. Adina Manolache, FOTOGRAFIE- prof. Norica Răduță, FILM- prof. Mihaela
Constantin, TRADUCERE- prof. Cristina Rusu.

Înscrierile se vor face respectând actele normative UE referitoare la protecția datelor personale
ale tuturor participanților la concurs.

CONCURSUL DE LA SECȚIUNEA TRADUCERE ARE LOC SÂMBĂTĂ, 23 MARTIE 2019
ÎNTRE ORELE 10.30-12.30.
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Nu se percepe taxă de participare.

Vă așteptăm cu drag!

AFIS - detalii aici

ACORD DE PARTENERIAT - detalii aici

21 martie 2019 - Lista elevilor inscrisi la film ( orice neregula/completare o transmiteti
pe adresa de mail m_constantin30@yahoo.com)
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REGULAMENTUL

CONCURSULUI INTERNAŢIONAL „ LECŢII CU NICHITA” – ediţia a IX-a

CADRU GENERAL

Organizator:

COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI

Parteneri:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Palatul Copiilor Ploieşti

Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti:
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Muzeul Judeţean de Artă Prahova

Foto Club Ploieşti

Centrul Judeţean de Cultură Prahova

Alianţa Franceză Ploieşti

Asociația Părinților din Colegiul Național ”Nichita Stănescu” Ploiești

Asociația Tinerilor din Colegiul Național ”Nichita Stănescu” ATEENS

Condiţii de participare:

La toate cele patru secţiuni ale concursului pot participa elevi din clasele V - XII din unităţile de
învăţământ preuniversitar din România şi străinătate.

Lucrările sunt protejate de către Legea dreptului de autor şi aparţin realizatorilor; orice
reproducere de către organizatori se va face numai folosind numele autorului şi numai conform
prezentului regulament. Organizatorii îşi declină orice responsabilitate în privinţa originalităţii
lucrărilor, acestea fiind asumate de participanţi.

Participarea la concurs şi completarea formularului de înscriere implică acordul autorului ca
materialele participante în concurs realizate de acesta să poată fi folosite de către Colegiul
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Naţional “Nichita Stănescu”- Municipiul Ploieşti, cu menţionarea numelui autorului, în scopul
promovării concursului şi a realizării de materiale publicitare aferente concursului. Depunerea
formularului reprezintă consimţământul autorilor şi titularilor de drepturi de proprietate
intelectuală cu privire la aceasta formă de utilizare, nelimitată în timp.

Organizatorii vor considera în mod automat că trimiterea unei lucrări şi completarea formularului
reprezintă înscrierea în concurs şi atestă că acesta este de acord cu regulamentul concursului.

Secţiuni:

TRADUCERE – maxim trei poezii în una din limbile franceză, engleză, germană.

FOTOGRAFIE – maxim trei fotografii

DESEN – maxim trei desene

FILM - SCURT METRAJ - 5-10 minute

Sistemul de premiere

Toţi elevii şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare. Se vor acorda câte 1
premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III şi 3 menţiuni pentru următoarele secţiuni:
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1. Desen

2. Fotografie

3. Film

4. Traducere:

-

traducere - limba franceză juniori (clasele VIII-X)

-

traducere - limba franceză seniori (clasele XI-XII)

-

traducere - limba engleză juniori (clasele VIII-X)

-

traducere - limba engleză seniori (clasele XI-XII)

-

traducere –limba germană juniori (clasele VIII-X)

-

traducere- limba germană seniori (clasele XI-XII)
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Membrii juriului:

prof.dr. Maria Cristina Marian-Ionescu, inspector şcolar ISJ Prahova

prof. drd. Mihai Morar, inspector şcolar ISJ Prahova

prof.univ.dr. Steluţa Coculescu, preşedinte Alianţa Franceză Ploieşti

prof. Carmen Gueff, coordonator Muzeul Memorial Nichita Stănescu Ploieşti

Adrian Paraschivescu, preşedinte Foto Club Ploieşti

Sorin Petculescu, vicepreşedinte Foto Club Ploieşti

Mihai Vasile, regizor, Teatrul Echinox Ploieşti

Valter Paraschivescu, membru Uniunea Artiştilor Plastici Prahova

Marius Matak,

Politica de confidenţialitate:
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Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt strict confidenţiale. Detaliile participanţilor
pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului.

Adresa pentru expedierea lucrărilor:

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti.Concurs Internaţional „LECŢII CU NICHITA”, Str.
Nalbei, nr. 3 , 100085 Ploieşti, Judeţul Prahova

Coordonatori proiect: prof. Dr. Carmen Argeşanu, director, Colegiul Naţional “Nichita
Stănescu” Ploieşti, prof. Dr. Ioana Totolici, director adjunct, prof. Oana Cozea, responsabil
catedră limba şi literatura franceză, Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti.

Echipa de proiect:
- prof . Oana Cozea- manager de proiect, relația cu Primăria, cu partenerii și colaboratorii,
responsabil cu organizarea festivității de premiere
- prof. Adina Manolache- relația cu Inspectoratul Școlar, responsabil al secțiunii de Desen
- prof. Norica Răduță- responsabil la secțiunea fotografie, relația cu presa
- prof. Mihaela Constantin- publicarea informațiilor pe site-ul liceului, responsabil cu
redactarea și printarea invitațiilor, diplomelor, adeverințelor, realizarea și redactarea broșurii
concursului responsabil la secțiunea Film
- prof. Cristina Rusu Responsabil la secțiunea Traducere,
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Membrii prof. : Gheorghe Istudor, Raluca Nichifor, Gabriela Toader, Mircea Tocaci, Anghel
Nicoleta, Dinu Florin, Jakab Tamara, Ruxandra Grancea, Ionut Marin – jurizare, redactare
invitații, diplome, subiecte, bareme, corectare, programul artistic de la festivitatea de premiere

Persoană de contact: prof. Oana Cozea, oanacozea@yahoo.fr
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