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Avizat,
Director Colegiul Na
Prof. Călin Leon Boambă

ALECSANDRIANA − creativitate și literatură
EDIŢIA a XI-a, 2017
(proiect inclus în CAEN al MEN, nr.26402/16.02.2017, Anexa A,
la punctul V – Domeniul Cultural artistic: Literatură, poziția 5)

În perspectiva integrării învăţământului românesc în cerinţele şi standardele europene
este necesar să cultivăm şi să stimulăm potenţialul intelectual, creativ şi lingvistic al liceenilor în
realizarea unor lucrări artistice originale.




Obiectivele proiectului
Stimularea creativităţii şi a dorinţei de afirmare a tinerilor, pregătindu-i pentru o viaţă cu
noi şi multiple provocări.
Dezvoltarea abilitaților de comunicare multilingvistice, ca elemente constitutive ale
personalităţii tânărului european contemporan.
Descoperirea unor noi talente, care se pot dezvolta şi confirma pe parcurs, întărind
prestigiul şcolii şi al comunităţilor cărora le aparţin.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. Precizări generale
Concursul se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar (clasele V-XII) și se
desfășoară în două etape.
Pentru a putea participa, concurenţii vor trimite creații originale (literare) şi fişa de
participare într-un singur fişier ataşat, pe adresele electronice ale concursului.
Concursul are două secțiuni: Limba română/maternă* și Limbi străine (engleză,
franceză, germană, italiană, spaniolă), fiecare cu subsecțiunile Gimnaziu și Liceu.
Un elev poate participa la ambele secțiuni.
*Secțiunea Limba maternă se adresează elevilor din alte ţări care doresc să participe la concurs.
Aceştia vor participa numai la prima etapă şi vor fi jurizaţi aparte.
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Tema ediției este: ERORI.










Etapa I: etapă online
Concurenţii vor opta pentru modalitatea care îi exprimă cel mai bine, alegând doar unul din
genurile literare: epic, liric sau dramatic. Astfel, se vor trimite 5 texte originale pentru genul
liric sau texte între 2-5 pagini pentru genul epic sau dramatic.
Creaţiile care nu se înscriu în tema indicată, care nu respectă normele de redactare corectă
(cu diacritice) sau care au greșeli de ortografie, vor fi eliminate.
Vor fi eliminați concurenții ale căror texte au fost publicate şi premiate la vreo
manifestare similară.
Adresele de email ale concursului sunt :
concursalecsandri@gmail.com, pentru creație literară în limba română
cclvafranceza@gmail.com pentru creație literară în limba franceză și limba spaniolă
cclvaengleza@gmail.com pentru creație literară în limba engleză
cclvagermana@gmail.com pentru creație literară în limba germană și limba italiană
Etapa a II-a: probă scrisă (scriere creativă)
Dintre lucrările participante vor fi alese cele mai bune, autorii lor fiind invitaţi să participe
la cea de-a doua etapă a concursului.
Concurenţii vor participa la o probă scrisă, cu durata de 90 de minute.
Proba va cuprinde subiecte de creativitate care vor viza toate cele trei genuri literare.
Proba se va desfăşura la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău.
2. Evaluarea lucrărilor şi premierea

Juriul concursului, alcătuit din scriitori, critici literari, profesori de prestigiu, bibliotecari va
evalua, pe baza criteriilor de evaluare specifice fiecărei secțiuni, creaţiile care vor fi premiate.
 Selecţia premianților va fi operată de juriul concursului, în funcţie de punctajul obţinut la cea dea două etapă şi în măsura locurilor disponibile (20% dintre participanţi).
 Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate într-un volum special, dedicat manifestării.
 Se vor acorda premii și distincții în valoare de 5.000 lei, la care se adaugă premiile speciale
oferite de sponsorii concursului.


3. Calendarul concursului
Etapa I se desfășoară in perioada: 13 martie – 31 mai 2017
Data-limită de trimitere prin email: 21 mai 2017
Evaluarea lucrărilor: 22 – 31 mai 2017
Afișarea rezultatelor la prima etapă se va face până pe data de 31 mai 2017
Etapa a II-a se desfășoară în perioada: 22 mai – 10 iunie 2017
În perioada 22 mai – 09 iunie 2017 se va redacta, edita şi tipări antologia concursului.
Proba scrisă şi premierea concurenților vor avea loc în ziua de 10 iunie 2017 la Colegiul Național
„Vasile Alecsandri”, Bacău.
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Echipa de Proiect:
Prof. Călin Leon Boambă, Director Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău
Prof. Teona Codreanu, Director Colegiul National „Vasile Alecsandri”, Bacău
Coordonatori: Prof. Călina Stroe şi prof. Ramona Mocanu
Responsabil financiar: Contabil, Ana-Maria Andreescu
Responsabil asistenţă tehnică: Ing. sistem Ingrid Armaşu
Responsabil mediatizare: Prof. Luminiţa Pătrăşcan
Colaboratori:
1. Asociația Părinților din Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău
2. Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
3. Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”, Bacău

Coordonatori : Prof. Călina Stroe
Prof. Ramona Mocanu
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Fişă de înscriere
la Concursul Naţional „Alecsandriana – creativitate și literatură”
Ediția a XI-a, 2017

1. Numele şi prenumele elevului .............................................................................................
2. Clasa ……………….
Liceul/Școala ………………………………………..………..……………
Localitatea, Judeţul …………….…………………………
Prof. coordonator …….........................................................
3. Telefon (participant)............................................ e-mail (participant) .......................................
Telefon (coordonator) ........................................... e-mail (coordonator) .......................................
4. Motto-ul lucrării (se aleg 3-5 cuvinte) .........................................................................................
5. Carte de identitate, seria ......., nr. ......................., eliberată de .................................................,
la data de ............................... CNP .........................................................................

Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului concursului.
Data

Semnătura

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a, ..................................................................….., elev(ă) în clasa ...........…..
la liceul/şcoala ……...........................................................................................................................,
din localitatea …............................................…, județul ………..………………… coordonat de
prof. ........................................................................., declar că lucrările trimise la concurs sunt
originale și nu au fost publicate / premiate la altă manifestare similară din țară sau din
străinătate.
Data

Semnătura
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