Regulamentul concursului
Leonardo
I. Prezentare generală
Concursul Leonardo se adresează elevilor din ciclurile preşcolar şi primar şi vizează
dezvoltarea abilitaţilor de cooperare şi comunicare, a gustului pentru lectură, precum şi valorificarea
potenţialului creativ al copiilor şi este gratuit.
Concursul este bilunar şi constă într-o probă de creaţie din cadrul mai multor discipline,
adecvate pentru fiecare nivel de vârstă, desfăşurată în grădiniţa/şcoala participantă.
II. Procedura de înscriere
Înscrierile se fac odată cu trimiterea creaţiilor, în termen de o săptămână de la anunţul primit pe
e-mail. Copiii înscrişi vor participa la concurs sub îndrumarea unui cadru didactic coordonator şi a
cadrelor didactice din fiecare instituţie de învăţământ. Cadrul didactic coordonator va completa fişa de
încriere, va coordona activitatea din grădiniţă/şcoală şi va transmite către asociaţie lucrările elevilor.

III. Desfăşurarea concursului
Asociaţia centralizează lucrările elevilor, ţine legătura cu profesorul coordonator şi îi transmite
detalii despre temele concursului.
În fiecare instituţie, cadrele didactice vor corecta lucrările, le vor alege pe cele mai bune 5 şi
le vor trimite Asociaţiei, în termen de o săptămână de la publicarea temei, pe e-mail pe adresa
leonardo@eintegral.ro sau prin poştă, pe adresa: Asociația Leonardo pentru Educație Integrală, str.
Emanoil Porumbaru, nr. 58, et.2, ap. 5, sector 1, București. Preferabil ar fi pe e-mail.
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Comitetul de evaluare al asociaţiei va hotărî care vor fi premianţii din fiecare judeţ, pentru
fiecare temă, iar profesorii coordonatori vor fi anunţaţi telefonic și/sau pe e-mail.
3. Asociaţia va trimite fiecărui cadru didactic coordonator diplome de participare. În fiecare
judeţ se vor acorda un singur premiu constând în cărți.
La rezultate egale, departajarea unicului premiu se va face prin tragere la sorţi, la sediul
Asociaţiei.
Activităţile de premiere vor fi popularizate pe site-ul Asociaţiei, pe site-ul de socializare
facebook, în presa locală şi naţională.

IV. Formatul lucrării/desenelor
Lucrările nu trebuie să depăşească o pagină A4, redactate cu font Times New Roman 12 şi vor
conţine şi datele de contact ale autorilor (nume şi prenume, şcoala, clasa, profesor coordonator).
Lucrările care nu îndeplinesc aceste condiţii, nu vor fi luate în considerare.
În cazul desenelor, ele vor fi scanate şi trimise pe e-mail sau direct prin poştă.
V. Evenimentele în spaţiile reprezentative ale comunităţii locale
Evenimentele special create pentru copii vor avea loc în diverse judeţe ale ţării şi vor exista
activităţi cu tematica lunii în care se desfăşoară, concursuri, tombolă cu premii. Datele desfăşurării
evenimentelor vor fi comunicate cu cel puţin 2 săptămâni înainte şi pot participa toate şcolile din zonă.
VI. Expoziţii de carte
Asociaţia Leonardo pentru Educaţie Integrală, împreună cu editura Integral Educaţional, poate
organiza în şcoli diverse expoziţii de carte, unde atât elevii cât şi profesorii pot vedea şi răsfoi noutăţile
editoriale. Nu va lipsi mascota asociaţiei, leopardul Leonardo care va încânta elevii cu surprizele lui.

VII. Beneficii pentru cadre didactice
Cadrele didactice vor primi din partea noastră cărţi, diplome şi adeverinţe de colaborare.
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VIII. Date de contact:
Mădălina Suliman
E-mail madalina.suliman@eintegral.ro
Telefon 0742.478.158
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