SCOALA GIMNAZIALA “STEFAN BOZIAN” SEITIN
Seitin Revolutiei nr.52, jud. ARAD
Telefon: 0257 / 41 51 06, Fax 0257 / 41 51 06,
e-mail: scoalaseitin @yahoo.com, web: www.scoala.seitin.ro

Avizat,
Inspector școlar general I.S.J. ARAD __________

Regulament de organizare și desfășurare a concursului

,,Tinereţe şi jurnalism”
- Concurs internațional de revistă şcolară –
Ediția V (și online), mai 2015
Argument
Dincolo de puterea cuvântului orice revistă reprezintă o formă de manifestare artistică.
Privită, la început, ca o joacă, revista şcolară devine o expresie a tinereţii şi fanteziei. În paginile
ei se adună tot ce înseamnă muncă şcolară, efort intelectual şi imaginaţie creatoare.
Scopul concursului ,,Tinereţe şi jurnalism” este acela de a îi aduce în prim plan pe cei
pentru care scrisul reprezintă o a doua natură.
Obiectivele concursului:
•
•
•
•
•
•

Cunoaşterea şi popularizarea la nivel judeţean si interjudetean a revistelor şcolare;
Realizarea unei noi modalităţi de interacţiune la nivel social;
Educarea elevilor în spiritul iniţiativei jurnalistice şi cultivarea respectului pentru
cuvântul scris;
Dezvoltarea spiritului de iniţiativă la nivelul elevilor şi cadrelor didactice;
Exprimarea corectă şi expresivă în limba română;
Asumarea de responsabilităţi în organizarea unor activităţi extraşcolare

Secţiuni:
1.
2.
3.
4.

şcoală primară: reviste şcolare realizate de elevii claselor „zero” si I-IV
gimnaziu: reviste şcolare realizate de elevii claselor V-VIII
liceu: reviste şcolare realizate de elevii claselor IX-XII
revista electronica: revista publicata doar in mediul online, alte tipuri de reviste (de
specialitate, domeniu pedagogic, pentru profesori, etc.)

Revistele trebuie să fie realizate de elevi, sub îndrumarea profesorilor.
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Organizatori:
Şcoala Gimnazială „Ştefan Bozian” Şeitin, com. Șeitin jud. ARAD
Şcoala Gimnazială „Dr. I. Danicico” Semlac, com. Semlac jud. ARAD
Parteneri:
• Inspectoratul Şcolar Judetean Arad
• Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad
• Biblioteca Judeteana "A.D. Xenopol" Arad
Componenţa comisiei de organizare:
 organizatori:
 Dan Matica, profesor Şcoala Gimnazială „Ştefan Bozian” Şeitin
 Gabriela Verșan, consilier educativ Şcoala Gimnazială „Ştefan Bozian” Şeitin
 Landina Giurgiulescu, consilier educativ Şcoala Gimnazială „Dr. I. Danicico”
Semlac
• colaboratori:
• prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar pentru educaţie permanentă la
Inspectoratul Şcolar Judetean Arad
• prof Diana Achim, inspector şcolar limba şi literatura română la Inspectoratul
Şcolar Judetean Arad
•
•

prof. Larisa Chițu, director Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad
Iuliana Gaiță, bibliotecar Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad

•

Lucia Bibarț, bibliotecar șef Serviciul Marketing, Imagine şi Animaţie Cultură la
Biblioteca Judeteana "A.D. Xenopol" Arad

Regulament de participare:
Concursul se adresează elevilor din clasele primare, gimnaziale şi liceale precum şi
cadrelor didactice care îi îndrumă în realizarea revistelor şcolare. Pot participa şi revistele
claselor, precum și reviste tematice (de matematica, de științe, de benzi desenate, etc.). Din acest
an pot participa și reviste care nu sunt realizate de elevi (dar „grupul țintă” sunt totuși elevii)-gen
reviste de pedagogie, reviste ale diferitelor proiecte educaționale, etc. Se vor trimite doar
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numerele revistelor care nu au mai participat în edițiile precedente, apărute de regula în anul
şcolar 2014-2015, dar se acceptă în principiu ultimul număr apărut după iunie 2014.

NEW Concursul se va ține atât în format clasic cât și în mediul online!
Din cauza costurilor ridicate, rămâne la latitudinea participantului sub ce format trimite
revista (print sau electronic) alegând o singura secțiune la care vrea să participe.
Participanţii la concurs vor expedia pe:
1. adresa de email scoala.seitin@gmail.com:
1.1.
ultimul număr al revistei şcolare în format printat sau în format electronic

(format PDF, .doc, .docx)-sa fie mai mica de 25 Mb;
1.2.
o poza cu coperta revistei (.jpg, .png);
1.3.
acord scris, semnat și stampilat (scanat) cum că sunteți de acord ca revista
să fie stocată și publicată în domeniul online.
2. formularul de înscriere online (afișat pe site)
2.1.
datele de înscriere și contact;
2.2.
o scurtă descriere a revistei - 150 de cuvinte (membrii colectivului de
redacţie, motivul apariţiei, aspect legate de conţinutul revistei, perspective, etc.);
3. poșta clasica (plic)
3.1.
cine doreste să primească diploma pe hârtie trebuie să trimită și un plic
A4 timbrat (asigurați-vă că acoperă cheltuielile de expediere) autoadresat (adresa
unde doriţi să primiţi diplomele).
Adresa poştală este:
Şcoala Gimnazială “Stefan Bozian” Şeitin, str. Revoluţiei, nr. 52, localitatea Şeitin,
judeţul Arad,
iar cea de email este: scoala.seitin@gmail.com
Pentru fiecare revistă se va completa câte un formular de înscriere online. Pentru
cei ce doresc diploma in format printat vor trimite un plic A4 timbrat autoadresat (adresa
unde doriţi să primiţi diplomele) - prezentata in anexa si pe site-ul scolii).
Rezultatele vor fi afişate pe site-ul şcolii: http://www.scoala.seitin.ro/concurs.html şi în
presă până la data de 1 iulie 2015 iar premiile şi diplomele de participare vor fi trimise prin
poştă, cu confirmare de primire.
Se vor acorda premii pentru ocupanţii primelor 3 locuri ale fiecărei secţiuni şi diplome de
participare tuturor coordonatorilor de revistă. În cazul finanțării de la MEN lucrările cu primele 3
cele mai mari punctaje vor primi si premii în bani.

Notă: Nu se percepe taxă de înscriere la concurs.
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Criterii de evaluare:
•
•

•
•
•

gradul de complexitate a revistelor: cultivarea parteneriatului şcolar, abordarea tradiţiilor
zonei din care provin, mesajul intercultural al acestora;
limbajul adecvat vârstei, dar situat în limitele obligatorii ale clarităţii, decenţei,
corectitudinii gramaticale şi exigenţei stilistice, care atrag pe cititor şi-l determină să
găsească în revistă nu numai o sursă de amuzament, dar şi de informare şi formare a
sufletului şi a caracterului;
dimensiunea europeană a conţinutului revistelor şi mesajul intercultural al acestora;
nivelul de implicare al elevilor;
estetica şi ingeniozitatea prezentării grafice

Mediatizarea concursului
•

articole în presa locală scrisă și online.

Programul concursului
•

lucrările vor fi trimise până în data de 25 mai 2015 pe adresa de email
scoala.seitin@gmail.com a Şcoalii Gimnaziale “Stefan Bozian” Şeitin, str. Revoluţiei,
nr. 52, localitatea Şeitin, judeţul Arad

Adrese de contact:
•

prof. Matica Dan Calin,
scoala.seitin@gmail.com tel: 0726318646
• Şcoala Gimnazială “Stefan Bozian” Şeitin,
scoalaseitin@yahoo.com tel: 0257/415106;

