INVITAłIE DE PARTICIPARE

CONCURSUL JUDEłEAN INTERŞCOLAR „MICUL
łUCULESCU”
ORGANIZATOR: ŞCOALA NR.14”ION łUCULESCU” CRAIOVA,26-

27MAI2008
În memoria pictorului ION łUCULESCU,Şcoala Nr. 14 „ION
łUCULESCU”,din CRAIOVA,sub egida I.S.J.DOLJ,în parteneriat cu Muzeul de Artă
din Craiova şi Biblioteca „TEODOR şiARISTIDA AMAN”din Craiova,organizează
concursul judeŃean de desene pentru învăŃământul primar şi gimnazial,26mai2008.
CondiŃii de participare:
Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele I-IV sauV-VIII, în funcŃie de
categoria de participare, exceptând şcolile vocaŃionale.
Desfăşurarea concursului:
Concursul va cuprinde trei categorii:
1- clasele I-IV-pictură, culori de apă; tema: Peisaj de vacanŃă
2- clasele V-VIII-pictură,culori de apă; proba practică prin realizarea unei lucrări cu
tema dată, într-un cadru organizat.
(Pe spatele lucrărilor se va menŃiona numele şi prenumele elevului, numele şi prenumele
cadrului îndrumător , clasa , şcoala de provenienŃă.).
Şcolile participante vor trimite până la data de 22 mai 2008 :
- un număr de maxim 10 lucrări pentru clasele I-IV;
- un număr de maxim 4 elevi, anunŃaŃi prin listă nominală de participare.
Detalii:
Proba practică a fazei judeŃene a concursului se va desfăşura la Şcoala Nr.14”Ion
łuculescu” Craiova, la data de 27 mai 2008 ora 10.Şcoala organizatoare va
pune la dispoziŃia concurenŃilor condiŃii de lucru identice.ConcurenŃii participanŃi la
această probă, vor avea la ei tempera,guaşe sau acuarele, pensule şi vas pentru apă.
Elevii vor lucra pe coli format A3, puse la dispoziŃie de şcoala organizatoare.
COMISIILE DE JURIZARE vor fi constituite din 5 membri-profesori metodişti şi de
specialitate.
Activitatea se va încheia la data de 27 mai 2008 prin:
- Comemorarea marelui pictor ION łUCULESCU- vizită la MUZEUL DE ARTĂ
din Craiova;
- Vernisarea expoziŃiei de desene din concurs;
- SusŃinerea lucrărilor literare căştigătoare;
- Premierea câştigătorilor concursului.
Date de contact:

Şcoala Nr.14”ION łUCULESCU”- CRAIOVA, str. BARIERA VÂLCII,
NR.52,TELEFON 0251-550324.
-persoane de contact: - Prof. OSTROVEANU CĂTĂLIN, tel.0740-477763;
- institutor, CĂLIN DIANA ,tel. 0742-531506.

