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PLOIEŞTI 

REGULAMENT 
 

Concurs judeţean de caligrafie ,,MAGIA LITERELOR”, Ediţia I 

 
  Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Ploieşti îşi propune prin concursul judeţean de 

caligrafie „Magia literelor” să atragă elevii din clasele III-VIII ale instituţiilor de învăţământ din 

judeţul Prahova să-şi testeze abilitatea de a scrie frumos şi corect. 
 

ORGANIZATOR 

  Organizatorul concursului judeţean de caligrafie „Magia literelor” este Şcoala 

Gimnazială “Nicolae Iorga” din Ploieşti, cu sprijinul Asociaţiei de Părinţi a Şcolii Gimnaziale 

“Nicolae Iorga” din Ploieşti şi a Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”. 
Regulamentul şi tematica oficială sunt aduse la cunoştinţa publicului pe site-ul   

http://www.scoalanicolaeiorga.ro/ . 
 

PARTICIPARE ŞI MOD DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
1. Concursul se adresează elevilor din clasele III- VIII şi se va desfăşura în perioada  

1 - 17 iunie 2021. 

2. Concursul se desfăşoară pe categorii de vârstă: 

 Prima categorie pentru elevii din clasele a III-a şi a IV-a; 

 A doua categorie – clasele V-VI; 

 A treia categorie – clasele VII-VIII. 

3. Concursul se desfăşoară sub forma unei singure probe scrise, având ca structură: 

 Partea I: Transcrierea unui text dat (conform ANEXELOR 2, 3, 4); 

 Partea a II-a: 

Personalizarea literelor dintr-un cuvânt la libera alegere (clasele III- IV). 

 Personalizarea literelor din sintagma „Primele mele cuvinte” (clasele V- VIII). 

4. Înscrierea elevilor va fi realizată doar de către profesorul coordonator în baza 

tabelului de înscriere (ANEXA 1).  

5. Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 5 elevi. 

6. Fiecare lucrare va fi etichetată cu nume şi prenume participant, clasă, cadru didactic 

coordonator al elevului participant, numele unităţii şcolare, localitate/ judeţ. 

7. Colectarea lucrărilor se face în perioada 2- 11 iunie prin: 

 depunerea la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” din Str. Minerva, 

nr. 4, Ploieşti.  

 trimisă prin poştă  la adresa: Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Str Minerva, 

nr.4, cod poştal 100215, Ploieşti, Prahova, cu menţiunea Pentru Concursul 

„Magia literelor”. 

 prin e-mail la adresa concursmagialiterelor@gmail.com. 

Lucrările elevilor etichetate vor fi depuse în plic sau scanate şi vor fi  însoţite de fişa 

de înscriere anexată. 

8. Nu se percepe taxă de participare. Înscrierea la concurs este GRATUITĂ! 

9. Fiecare elev şi profesor participant va primi diplomă de participare. 

10. În evaluarea lucrărilor se va ţine cont de vârsta elevilor, de inovaţia în transcrierea 

textului dat (conform fiecărei categorii de vârstă), de originalitatea personalizării literelor şi, nu 

în ultimul rând, de transcrierea corectă din punct de vedere gramatical a textului. 

 

 

http://www.scoalanicolaeiorga.ro/
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CRITERII DE EVALUARE: 

 Criterii de evaluare pentru Caligrafie: 

 proporția literelor; 

 forma și înclinaţia literelor; 

 legătura corectă dintre litere (scrierea cu fir continuu); 

 păstrarea distanţei între cuvinte şi între rânduri; 

 aşezarea în pagină; 

 aspectul estetic. 

 Criterii de evaluare pentru Ortografie şi punctuaţie: 

 utilizarea corectă a alineatelor; 

 utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie (punct, semnul întrebării, semnul 

exclamării, două puncte, virgula) şi a liniei de dialog; 

 folosirea corectă a majusculelor; 

 scrierea corectă a grupurilor de litere; 

 scrierea corectă a diftongilor, a cuvintelor care conţin consoana “x”, a cuvintelor 

care conţin “â” şi „î”; 

 scrierea corectă a ortogramelor (conform programelor); 

 se vor depuncta omisiunile sau adăugirile de litere, lipsa capacităţii de a reda 

corect cuvântul/enunţul. 

11. Evaluarea lucrărilor este realizată la clasele III-IV de profesori în învăţământ 

primar, iar la gimnaziu de profesori de limba şi literatura română şi de educaţie plastică. Comisia 

de evaluare este desemnată de evaluatori pe bază de selecţie. Evaluarea va fi asistată de către un 

reprezentant partener de la Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”. 

12. Elevii care se vor evidenţia prin rezultate deosebite vor primi premii şi menţiuni, în 

procent de 15% din numărul participanţilor din fiecare clasă.  

13. Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul şcolii 

http://www.scoalanicolaeiorga.ro/, pe 17 iunie 2021. 

14. Diplomele se vor ridica de la secretariatul şcolii începând de luni, 5 iulie, ora 9. 
 

Concurs – Argument şi obiective 

Concursul îşi propune stimularea interesului elevilor faţă de scrisul de mână, pentru 

caligrafie, exprimare corectă din punct de vedere gramatical, aşezare potrivită în pagină şi 

lizibilitate. Concursul este gândit ca o activitate din cadrul Proiectului educativ „Aventuri 

caligrafice”, urmărind, alături de alte activităţi pe această temă (dezbateri despre importanţa 

scrisului de mână, organizate pe 23 ianuarie, zi în care se sărbătoreşte, la nivel internaţional, 

scrisul de mână şi un curs de caligrafie pe 15 aprilie, de Ziua Mondială a Artei), sensibilizarea 

elevilor faţă de scrisul frumos şi corect.  

Concursul de caligrafie, prin latura sa artistică, deosebită stilistic, educă bunul gust, 

formează elevii pentru viaţă, dezvoltând calităţi umane precum: perseverența, răbdarea, voința, 

atenția şi meticulozitatea. Caligrafia este o artă ce se deprinde prin exerciţii numeroase şi 

îndelungate. Însuşirea caligrafiei şi a scrisului corect porneşte în clasele primare, dar continuă şi 

în clasele de gimnaziu, având un rol important pe parcursul întregii vieţi.  Prin transcrierea 

caligrafică a unui text, elevii vor fi stimulaţi nu numai să reflecteze la modul în care scriu zi de 

zi, dar şi să aprecieze valori precum: simţul estetic, creativitatea şi coerenţa în exprimare. 

Prin realizarea acestui concurs şi a unor dezbateri pe aceasta temă, dorim să le reamintim 

copiilor că, deşi trăim într-o lume digitalizată, într-un univers dominat de ecrane si taste ce 

apropie oamenii printr-o simplă apăsare de buton, tot ar fi păcat să pierdem o astfel de comoară 

aptă să transmită emoţie în forma sa pură. 
 

Coordonatori de proiect/ persoane de contact: 

                        Prof. Dârmon Eugenia – tel. 0733918469/  Prof. Iancu Veronica – tel. 0741176318; 

http://www.scoalanicolaeiorga.ro/
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Anexa 1 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLOIEŞTI 
STR. MINERVA, NR. 4,   PLOIEŞTI, JUD. PRAHOVA 

TEL.: 0244552398; FAX: 0244552398, E-mail: scoala_nicolaeiorga@yahoo.com 
 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURS JUDEŢEAN DE CALIGRAFIE 

Magia literelor 
 

 
 

 

Unitatea de învăţământ: ______________________________________________________ 

Cadru didactic îndrumător:     ____________________________________________________ 

Adresa de e-mail:  ______________________________________________________ 

Număr de telefon:  ______________________________________________________ 

Număr de elevi înscrişi: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Observaţii 

1    

2    

3    

4    

5    

mailto:scoala_nicolaeiorga@yahoo.com
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Anexa 2 (Clasele a III-a şi a IV-a) 

Text: 

Dumbrava minunată  

III. Sfat cu Sora-Soarelui 

                                        de Mihail Sadoveanu 
 

 Vremea era pe la toacă, dar căldura era încă în toi și juca rotind ca răsfrângerile unei ape tainice 

pe deasupra caselor adormite. Ulița ridica, pustie și singuratică, spre strălucirea asfințitului. Clopotele 

începură a bate dulce și trist, de la bisericile târgului. Fetița se opri o vreme în loc, ascultând.  

 - Așa sunau clopotele și atunci... șopti ea cu ochii duși. 

 Cei doi tovarăși trecură domol pe cărarea din marginea uliții, până sus în deal, la plopii lui 

Mihalcea. Acolo Lizuca băgă de seamă că s-a isprăvit cenușa. 

 - Patrocle, ce facem noi acum? 

 Patrocle își scutură urechile mari și o privi țintă: 

 - Nu știu, stăpână. 

 Prin plopii tremurători străbătu un freamăt  

prelung. Duduia Lizuca zise: 

 - De aicea trebuie să apucăm pe drumușorul  

de la stânga. Chiar și frunzele plopilor se întorc într-acolo. Pe urmă avem să trecem prin livezi și prin  

dumbrava Buciumenilor - și îndată dăm de căsuța  

bunicilor. Dacă am isprăvit cenușa, mergem până acolo și înapoi nu ne mai întoarcem. Acolo nu ne 

bate nimeni și bunicuța are să plângă și are să se bucure că am venit. Pe tine te dor picioarele, 

Patrocle? 

 - Nu. 

 - Nici pe mine. Hai să mergem. Uite, Patrocle, pe aicea drumul e mititel și îngust, da-i mai 

frumos decât în târg. Și la dreapta și la stânga s-au adunat păpușoi. Se mișcă și sună ca niște săbii. Dar 

eu nu mă tem. Ei ne îndeamnă înainte și ne pot apăra de multe jivine rele. Vezi tu? Păpușoii au și 

împărăteasă, Patrocle. O floare mare și mândră: bunica zice că o cheamă Sora-Soarelui. Să ne oprim 

aici, lângă ea.  

Ce mai faci, mata, Sora-Soarelui? 

 Floarea cu coroana aurie se clătină  

lin spre copilă, la adierea vântului. 

 - Îmi pare bine că te găsesc înaltă și  

frumoasă, urmă Lizuca. Noi ne ducem la  

bunicuța și la bunicul. 
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Anexa 3 (Clasele a V-a şi a VI-a) 

Text: 

Leagănul pisicii 

 

   
Dragă Danda,  

 

Când eu aveam 12 ani, cam cât ai tu acum, dintre toate distracţiile, cel mai grozav mi se părea 

cititul. Distracţie, da!, să nu crezi că m-a luat gura pe dinainte şi nici nu te grăbi să mă compătimeşti, 

de parcă nu ar fi fost altele! Erau acolo, în citit vreau să zic, şi jocuri, şi joacă, era şi conversaţie, era şi 

umor, era şi provocare (ca la jocul adevărului), erau şi scene, ca într-un film (imaginile le inventam 

eu), erau şi prieteni, erau şi nesuferiţii ăia care dau sare şi piper lumii, erau tot felul. Şi nu mă mai lua 

cu „aşa era pe vremea aia, comunistă!”, că nu despre asta e vorba. 

Eu, când mă uit la unii copii care nu citesc nimic, nu dau vina pe vremuri. Aşa sunt ei. Poate o 

să le treacă. Cum deschizi tu computerul dimineaţa, uneori chiar înainte să te speli pe faţă, aşa 

deschideam eu cartea. Nu pentru că eram vreo studioasă sau vreo tocilară. Şi ca să lămurim odată 

pentru totdeauna povestea asta: tocilarul e cineva care citeşte pentru alţii, pentru profesor, pentru notă. 

Seamănă doar pe dinafară cu cel/cea care, iubind cartea, citeşte doar pentru sine (de plăcere, fără scop, 

degeaba, dacă vrei – dar acest „degeaba” are un miez foarte dulce, pe care şi tu, deja, îl cunoşti). 

Cărţile pe care le doream şi cu care îmi făceam de lucru toată ziua nu aveau nicio legătură cu 

şcoala.[...] 

Nu i-am înţeles niciodată pe cei care spun că, atunci când citesc o carte, se mută cu totul acolo. 

Ceea ce mi se părea grozav nu era atât povestea în care te puteai vârî uitând de tine, cât ciudăţenia 

posibilităţii de a trăi în trei lumi deoadată – cea reală, cea a cărţii şi cea de-a treia, numai a mea, ca o 

deltă în care cele două fluvii – al cărţii şi al realităţii – se întâlneau într-o nouă „formaţiune”. Priveam 

curgerea imaginilor una într-alta, la nesfârşit. Mă uitam la....Imaginaţie – acest neobosit, imprevizibil 

Transformer care e în faţa ta şi înăuntrul tău. Eşti tu, Imaginaţia! Tu eşti! 

 

Simona Popescu,  Leagănul pisicii (din vol. Care-i faza cu cititul? /  coord. : Liviu Papadima) 
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Anexa 4 (Clasele a VII-a şi a VIII-a) 
 

Scrisoarea marelui scriitor Alexandru Vlahuţă către fiica sa, Margareta 

     
Text:                       
 

Să trăieşti Mimilica dragă, să fii bună, să fii bună pentru ca să poţi fii fericită! 

  

Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei pot avea satisfacţii, plăceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu, pentru 

că mai întâi nu pot fi iubiţi şi al doilea... al doilea, de! norocul şi celelalte pere mălăieţe, care se 

aseamănă cu el, vin de afară, de la oameni, de la împrejurări, asupra cărora, n-ai nicio stăpânire şi nicio 

putere, pe când fericirea, adevărata fericire, în tine răsare şi în tine înfloreşte şi leagă rod când ţi-ai 

pregătit sufletul pentru El. Şi pregătirea aceasta e operă de fiecare clipă. Când pierzi răbdarea, 

împrăştii tot ce ai înşirat şi iar trebuie să o iei de la capăt. De aceea vezi atât de puţini oameni fericiţi... 

ATÂŢIA CÂT MERITĂ. 

A, dacă nu ne-am iubi pe noi fără măsură, dacă n-am face atâta caz de persoana noastră şi dacă 

ne-am dojeni de câte ori am minţit, sau ne-am surprins asupra unei răutăţi, ori asupra unei fapte urâte, 

dacă, în sfârşit, ne-am examina mai des şi mai cu nepătimire (lesne-i de zis!), am ajunge să răzuim din 

noi, partea aceea de prostie fudulă, de răutate şi de necinste murdară, din care se îngraşă dobitocul ce 

se lăfăieşte în nobila noastră făptura. 

Se ştie că durerea este un minunat sfătuitor. Cine-i mai deschis la minte trage învăţătură şi din 

durerile altora. 

Eu am mare încredere în voinţa ta. Rămâne să ştii doar ce vrei. Şi văd că ai început să ştii şi 

asta. Doamne, ce bine-mi pare că ai început să te observi, să-ţi faci singură mustrări şi să-ţi cauţi vină. 

Aşa, Mimilica dragă, ceartă-te de câte ori te simţi egoistă, de câte ori te muşcă de inimă şarpele 

răutăţii, al invidiei şi al minciunii. Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii şi suflet larg, cu cei răi. Fă-te 

mică, fă-te neînsemnată, de câte ori deşertăciunea te îndeamnă să strigi: ”Uitaţi-vă la mine!”. Dar mai 

ales aş vrea să scriu, de-a dreptul în sufletul tău aceasta:“Să nu faci o faptă a cărei amintire te-ar putea 

face vreodată să roşeşti”. Nu e triumf pe lume, nici mulţumire mai deplină, ca o conştiinţă curată. 

Păstrează scrisoarea asta. Când vei fi trăit cincizeci de ani ai să o înţelegi mai bine. Să dea 

Dumnezeu să o citeşti şi atunci cu sufletul senin de azi! 

  

               Te îmbrăţişez cu drag, 

          A. Vlahuţă 

 


