
 
R E G U L A M E N T UL 

CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN 
 „ELENA FARAGO”  
Ediţia a XIII –a , 2017 

 
                                                             Data 29 martie 2017 
 
 

Concursul INTERJUDEȚEAN „ELENA FARAGO” POETA UNIVERSULUI 
COPILĂRIEI 
 
INITIATORI SI COORDONATORI:      
  Asproiu Diana Scoala Gimnaziala ,,Mircea Eliade” 
  Gavrila Elena Scoala Gimnaziala ,,Mircea Eliade”                    
ORGANIZATORI: Scoala Gimnazială “Mircea Eliade” in colaborare cu Biblioteca 
Judeteană  “Alexandru si Aristia Aman” 

      
Argument: 

     Prin organizarea unor acţiuni şi activităţi la care elevul să participe cu plăcere şi interes, 
după preferinţe şi preocupari, opţional în funcţie aptitudinile pe care le are pentru anumite 
domenii ale vieţii artistice, vom construi o atmosferă benefică.  Deoarece Craiova este 
orașul care găzduiește  casa memorială a Elenei Farago, interesul în rândul copiilor şi 
elevilor este mare, existând numeroase grupuri de copii şi elevi din majoritatea instituţiilor 
de învăţământ din judeţ care vizitează acest obiectiv. Interesul și mai mare îl poartă cadrele 
didactice pentru poeziile Elenei Farago. Am hotărât prin acest concurs  să o celebrăm, așa 
cum merită, pe Elena Farago.  

 
Scop:  
Promovarea experienţei elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare în   activităţi 

extraşcolare care să cultive deschiderea spre creativitate şi învăţarea permanentă 
 
Obiective: 

Stimularea potențialului competitiv și creativ al elevilor prin promovarea literaturii 
române; 
Promovarea si valorificarea acestor activități în activitatea educativă scolara 
ulterioară; 
Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate; 
Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor; 

 
Grup ţintă:echipe de câte 5 elevi de clasa a II-a  
 
 
 
 
 



PROBELE CONCURSULUI 

Proba 1 (20 puncte) 
Completarea unui text lacunar cu date biografice despre viata si activitatea poetei Elena 
Farago 

Proba 2 (20 puncte) 
Ilustrarea unei poezii printr-un desen 

Proba 3 (10 puncte) 
Recunoasterea portretului poetei 

Proba 4 (15 puncte) 
Reconstituirea unei strofe si stabilirea  titlului unei poezii date 

Proba 5 (15 puncte) 
Recitarea unei strofe dintr-o poezie data 

Proba 6  (10 puncte) 
Recitarea unei poezii la alegere  (alta decat cele recomandate) 
(Se acorda 10 puncte din oficiu) 
 
Poezii recomandate         (Elena Farago) 
 

1. Caţeluşul schiop         12. Un porumbel 
2. Pedeapsa mâţei         13. Visul lui Viorel 
3. Motanul pedepsit         14.Sfatul degetelor 
4. Nelu                            15.Mama ţese, puiul doarme 
5. Tanu                           16. Ziua eroilor 
6. Gândăcelul 
7. Puişorul moţat 
8. Cloşca 
9. Bondarul leneş 
10.În ziua de Paşti 
11.Şireata 

 
Echipele au urmatoarele denumiri:  

  “Gandăcelu”; “ Tanu”;  “Fluturii”, “Nelul”, “Rândunica”,  “Soricelul”, ” 
Licuriciul”,”Puisorul”,  „Eroii”   
 
 PREMII 
  
Premiul I se acorda echipei/echipelor care obtin intre 91 – 100 puncte  
Premiul al II-lea se acorda echipei/echipelor care obtin intre 81 – 90 puncte 
Premiul al III-lea se acorda echipei/echipelor care obtin intre 71 – 80 puncte  
Mentiune se acorda echipei/echipelor care obtin intre 50 – 70 puncte    

Se vor acorda diplome pentru fiecare elev premiat, cu menţionarea cadrului 
didactic coordonator. Cadrele didactice vor primi adeverinţă de participare. 



 

COMPONENTA JURIULUI  
Este asigurată de către organizatorii concursului. 
      
Şcolile interesate să se înscrie, vor completa fişa de înscriere  şi va fi trimisă sau adusă la 
secretariatul unității cu menţiunea PENTRU CONCURS până în data de 28 martie 2017.  
Responsabili:, Prof. pt. înv. Primar Gavrilă Elena, 
 
-Bibliografie: Elena Farago “Caţeluşul schiop”, Colectia Biblioteca şcolarului, Fundaţia 
“Scrisul Românesc”  
 
PERSOANE DE CONTACT:  
Elena Gavrilă – profesor – Şcoala Gimnazială “Mircea  Eliade” 
Mariana Stoika – bibliotecar –Scoala Gimnazială“Mircea  Eliade” 
 

 

 

DIRECTOR,        

PROF. Genoveva IOANA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXA 1 

Fişă de înscriere 
CONCURSUL  ELENA FARAGO-POETA UNIVERSULUI COPILARIEI   

 
Unitatea de învăţământ:........................................................ 
Adresa unităţii de învăţământ:............................................... 
Numele cadrului didactic participant:.................................... 
Telefon:.......................................................... 
E-mail:........................................................................ 
Clasa........................................................................... 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume elev Clasa Numele şi prenumele cadrului 
didactic îndrumător 

    

    

    

    

    

 
 


