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Participanţi: clasele CP- IV, V-VIII, IX-XII
Data: 20 mai 2020
Înscrieri: gogoescu_georgiana@yahoo.com
Modalitatea: on-line
Cadrul didactic coordonator al clasei va trimite lucrările participanţilor pe
adresa gogoescu_georgiana@yahoo.com, în data de 20 mai 2020, până la orele
19.00.
Premiile se vor acorda astfel: P1 – 100p, P2 – 95p, P3 – 90p, Menţiune – 85p.
Se vor acorda diplome de participare, diplome P1, P2, P3, Menţiune, semnate de
către organizatorii: Editura Cartea Românească Educaţional şi Înv. Gogoescu
Georgiana. Diplomele vor fi puse la dispoziţia cadrului didactic coordonator
de către organizator, prin intermediul email-ului. Acestea vor fi completate
cu datele elevului de către cadrul didactic coordonator.
Organizatorii: Prof. Dragoş VRÎNCEANU, Prof. Georgiana VRÎNCEANU, Înv.
GOGOESCU Georgiana, Editura Cartea Românească Educaţional vor pune la
dispoziţia premianţilor un număr limitat de premii, într-un procent de 15%
din numărul de participanţi per fiecare nivel. La nivelul fiecărei clase
participante NU pot fi acordate mai mult de două premii -cadou
corespunzătoare P1 – 100p, P2 – 95p, P3 – 90p, Menţiune – 85p.
Luni, 08 iunie 2020, organizatorul va anunţa numele elevilor care vor fi
premiaţi în urma jurizării.
Nu se admit contestaţii!

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

www.ecredu.ro

CONCURSUL ŞCOLAR ZIUA UNIVERSALĂ A IEI
EDIŢIA 2019/2020
SECŢIUNI. CRITERII DE JURIZARE
 Secţiunea 1 – PARADA IEI. Participanţii vor trimite fotografii cu ei înşişi/ele
însele costumate în port popular autentic, însoţite de o scurtă prezentare a
portului.
 Nu se vor califica participanţii cu ii stilizate/costum popular stilizat!
 SECŢIUNEA 1 – PARADA IEI. CRITERII DE JURIZARE
materialul iei
elemente
de
bază
în
compoziția
iei:
umărul (cusătura ce unește mâneca de părțile din față și spate
ale iei); încrețul, altița (bandă lată, bogat decorată pe mânecă
care este elementul definitoriu al modelului și care nu se
repetă
în
nicio
altă
parte
a
iei);
râurile (benzi drepte sau oblice pe piept și mâneci)
cheițele (cusături de îmbinare a bucăților de material)
cromatica: culori tari (roșu, negru, albastru, verde, ocru)/culori
sobre, dar plăcute, naturale (brun, cafeniu, negru, verde închis)/
compoziții monocrome (doar în roșu închis sau vișiniu sau
negru)/culori calde; contraste; ornamente/geometrie puternică
reliefate de folosirea culorilor; lucrătură cu fir gros, buclat,
care dă volum.
 Secţiunea 2 – ÎMPLETITURI. Participanţii vor trimite fotografii cu produsul
hand-made realizat de ei/ele (brăţări confecţionate din fire de piele,
elastice, alt tip de fire), însoţite de o scurtă prezentare a produsului.
 Nu se vor califica participanţii care trimit fotografii cu produse
achiziţionate din comerţ!
 SECŢIUNEA 2 – ÎMPLETITURI. CRITERII DE JURIZARE
originalitatea pieselor realizate
valoarea execuţiei manuale a obiectelor
detalii complexe, proporţiile armonioase
repetiţie, alternanţă şi simetrie.

 Secţiunea 2 – DECORAT OBIECTE. Participanţii vor trimite fotografii cu
produsul realizat de ei/ele (vase de lut orice mărime, vase din sticlă etc.
pictate cu motive tradiţionale româneşti), însoţite de o scurtă prezentare a
produsului.
 Nu se vor califica participanţii care trimit fotografii cu produse
achiziţionate din comerţ!
 SECŢIUNEA 3 – DECORAT OBIECTE
varietatea motivelor aplicate: spirala, steaua, cercul şi zig-zagul
gama cromatică utilizată
detalii complexe, proporţiile armonioase
repetiţie, alternanţă şi simetrie.

www.ecredu.ro

