
                              Concurs   Ziua Limbii Române

                                  VISE  ÎN GRAIUL  MEU

Concurs MOTTO:

Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.
………………………………………
Nu veţi plânge-atunci amarnic,  
Că vi-i limba prea săracă,  
Şi-ţi vedea, cât îi de darnic
Graiul ţării noastre dragă.  

Organizator: Institutul Hispano Rumano

Obiective:  
- promovarea limbii române în comunitatea română și spaniolă,

- cunoașterea frumuseților României și promovarea lor în Castellon,

- afirmarea identității lingvistice și culturale a participanților.

Condiții de participare:  

1. La concurs pot participa copii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani,  care locuiesc în provincia

Castellón.

2. Fiecare concurent va participa cu o singură lucrare.

3. Lucrările se vor împărți în 3 secțiuni:

3.1   Grupa de vârstă 3-6 ani,   desen
 
Concurenții vor realiza un desen pornind de la un cuvânt din următoarele: țară, familie, bunici,

anotimp, excursie.

Caracteristicile desenului:  
-coală  albă A4,  culori,  carioci,  acuarele  -  pe spate se  va scrie  titlul  lucrării,  cuvântul  ales,

numele și prenumele copilului, vârsta, școala.

3.2   Grupa de vârstă 7-11 ani, compunere “Limba mea”

Concurenții vor argumenta în cel puțin 10  rânduri și maximum 20 de ce folosesc/ nu  folosesc

limba română în vorbirea de zi cu zi.  Vor folosi  următoarele  cuvinte (cel  puțin  3):  colind,

legendă, dor, acasă, cântec, munți, câmpuri, iarbă, miere, grai, zbor, zâmbet, lacrimă, cântec,

dans, costum, mamă, tată, bunici, zăpadă, vară.   
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Pot completa lucrarea cu desene, colaj de fotografii, pictură.

Caracteristicile lucrării:
–coală albă A4, culori, carioci, acuarele,creion,

–pe spate se va scrie titlul lucrării, numele și prenumele copilului, vârsta, școala,

–cuvintele alese se vor sublinia.

3.3   Grupa de vârstă 12-18 ani,   eseu/ poezie

Concurenții vor realiza une eseu /poezie de o pagină, în care vor expune  experiența lor cu și

despre limba  română/ România.

Caracteristicile lucrării:  

- coală albă A4,

- pe spate se va scrie titlul lucrării, numele și prenumele copilului, vârsta, școala,

- vor alege un titlu sugestiv.

4. Lucrările se trimit (scanate sau fotografíate) la e-mail contacto@institutohispanorumano.org

sau prin poștă la adresa Plz. Huerto Sogueros nº 1, entl.  Pta.6, 12001, Castellón, până la data

de 15 august 2017.

5. Toate lucrările intră în posesia Asociației (IHR)

6. Concursul debutează pe data de 1 august. Lucrările se primesc până pe 15 august.

7. Pe  20 august se vor publica pe pagina de facebook   https://www.facebook.com/Instituto-

Hispano-Rumano-436992583300006/ si  pe  blogul  IHR

https://institutohispanorumano.wordpress.com/. Publicul poate vota până pe 25 august lucrarea

preferată. (votul digital este consultativ)  Pentru fiecare sectiune Juriul (format din 5 persoane),

va alege 3 câștigători.  Se va oferi și un premiu al publicului pentru fiecare secţiune celei mai

votate lucrări. (Votul publicului/digital)

8. Lucrările se vor expune în ziua celebrării Zilei Limbii Române, care va avea loc în data de 3

septembrie 2017, orele  17.00, la centrul cultural «La Bohemia», Calle Ciscar nº 14, 12003,

Castellón. În aceeași zi și se vor citi fragmente din lucrările premiate și se vor acorda premiile.

9. Nu se vor lua în considerare lucrările în care apar copii după picturi, desene, opere literare.

10. Criterii de evaluare:

- originalitatea lucrării,

- corectitudinea exprimării în scris (punctele 3.2.  si 3.3.), 

- respectarea temelor date.


