Liceul Teoretic "Aurel VLAICU"
Breaza – Prahova

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE
REVISTE ȘCOLARE
„ARIPI”, ediția a II-a
- PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN PARTENERIAT-

Organizatori:

Parteneri:

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”,
Orașul Breaza

Inspectoratul Școlar Județean
Prahova;
Centrul Cultural „Ion Manolescu”,
Breaza;
Asociația Părinților de la Liceul
Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul
Breaza
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Concursul Interjudețean de Reviste Școlare „ARIPI” se adresează elevilor din gimnaziu/liceu și
coordonatorilor de publicații școlare. Pot participa școlile care au editat reviste literar-artistice ce
abordează dimensiunile educației, culturii și cercetării. Sunt acceptate publicațiile cu sau fără ISSN,
apărute la nivel de clasă sau de unitate de învățământ, apărute în anii școlari 2015-2016, 2016-2017.
Concursul are trei secțiuni:
» Revistă-magazin, nivel primar/gimnaziu;
» Revistă-magazin, liceu
» Revistă în limbi străine.
ÎNSCRIEREA REVISTELOR ÎN CONCURS:
Revistele vor fi trimise în format electronic, încărcate în format PDF în formularul de înscriere
disponibil prin accesarea linkului: http://humanstrategics.ro/form/view.php?id=106737.
Dacă sunt disponibile și în format tipărit revistele se pot trimite prin poștă, curier sau predare
personală la adresa: Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza, str. Republicii, nr.69, Breaza, Prahova, cod.
105400 - pentru concursul de reviste școlare, în atenția prof. dr. Alina Nicola sau prof. Monica
Lixandru.
GRILA DE EVALUARE:
a. Valoarea instructiv-educativă a conținutului;
b. Bogăția și varietatea materialului editat, originalitatea, creativitatea;
c. Calitatea expresiei, respectarea normelor de exprimare, folosirea diacriticelor;
d. Estetica și ingeniozitatea prezentării grafice;
e. Participarea elevilor la redactarea revistei și la scrierea articolelor;
f. Relevarea personalității școlii;
g. Abordarea tradițiilor zonei;
h. Promovarea parteneriatului școlar;
i. Impactul revistei în viața și activitatea elevilor.
JURIZARE:
Din juriul concursului fac parte domnii inspectori de limba și literatura română, Inspectoratul Școlar
Județean Prahova, membrii comisiei metodice din școala organizatoare, reprezentanți ai Centrului
Cultural ”Ion Manolescu”, Breaza și ai Asociației Părinților de la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
februarie-martie 2017
ALTE PRECIZĂRI:
• Notele acordate de juriu sunt de la 1 la 10, calificându-se primele 3 reviste în ordinea
descrescătoare a punctajelor obținute, la fiecare secțiune.
• Lucrările care nu respectă regulamentul sunt descalificate.
• Informațiile despre concurs se găsesc pe adresa www.liceulteoreticaurelvlaicu.ro
• Nu se percepe taxă de concurs.
• Se eliberează diplome de participare.
• Revistele trimise la concurs se păstrează în arhiva școlii organizatoare.
• Înscrierea în concurs este dovada acceptării regulamentului și asumarea obligativității respectării lui.
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