
 

 

                                   Nr.6177/20.03.2017   

CĂTRE:   

      INSPECTORATUL  ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SECTOARELE 1-6 

În atenţia:  

 Inspectorului  pentru management instituţional  
 Conducerilor unităţilor de învăţământ de stat şi  particular

 

Ref:  CONCURSULUI NAŢIONAL DE REVISTE ŞCOLARE- ETAPA PE MUNICIPIU 
 

Conform regulamentului Concursului naţional de Reviste şcolare, în perioada 17 

aprilie - 10 mai 2017 se vor desfăşura etapele pe sector şi municipiu.  

Pentru buna desfăşurare a etapei de sector, revistele se vor depune până pe 14 

aprilie 2017,  pentru jurizare la următoarele unităţi de învăţământ: 

Sector  Unitatea de învăţământ Responsbil/prof. metodist 

1 Şcoala Gimnazială nr. 175 Mîinea Cristina 

2 Şcoala Gimnazială nr. 56 Doina Burtea 

3 Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Kevorchian Hilda 

4 Şcoala Gimnazială nr. 133 Eugen Puiu 

5 Liceul Teoretic „D. Bolintineanu” Făsui Sorina 

6 Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Simona Buiu 

 

Condiții de participare 

Din punct de vedere al ariei de adresare şi al conţinutului, la concurs pot 

participa: 

1. Rreviste magazin (caleidoscop), oglindind complex întreaga activitate a 

clasei/a unității  de învățământ, constituind şi un bogat documentar în toate sferele 

educaţiei, culturii şi cercetării (inclusiv cele realizate în cadrul proiectelor educative 

europene).     

2. Reviste în limbi străine: engleză, franceză, germană, spaniolă sau ale 

minorităţilor. 



 

 

3. Reviste de nișă dedicate unor subiecte sau discipline bine circumscrise: reviste 

beletristice, ştiinţifice (de matematică, fizică, biologie, chimie, geografie, ecologie, 

informatică), tehnice, de cultură artistică, ştiinţifico-fantastice, umoristice, de atitudine. 

A. Din punct de vedere al formei de prezentare, revistele pot fi:  

1. foi volante (minimum 8 pagini + copertă) cu un conţinut variat şi cu apariţii 

lunare; 

2. ziare, în format mare sau mic; 

3. reviste (minimum 24 de pagini + copertă) în format mic sau mare (număr 

trimestrial/anual, semestrial/anual); 

Publicațiile pot avea și un format electronic (site/blog), care va fi evaluat în relație 

cu revista.     

B. După nivelul de învăţământ în care elevii şi cadrele didactice îşi desfăşoară 

activitatea: 

 1. primar – gimnazial (şcoli cu cls. I – VIII, palate şi cluburi ale copiilor); 

 2. liceal – teoretic, vocațional, tehnologic, şcoli profesionale. 

Pentru ca revistele să poată fi acceptate la concurs, unitățile de învățământ 

trebuie să prezinte minimum 2 numere apărute în anul școlar respectiv şi un 

exemplar din numerele festive, dacă au apărut în anul școlar curent. 

Revistele vor fi jurizate ținâdu-se cont de cele două tipologii de mai sus (A și B). 

 

Revistele care vor ocupa Locurile I,II şi III la etapa pe sector, vor fi transmise la 

Palatul Naţional al Copiilor pentru organizarea etapei pe municipiu, până pe 5 mai 

2017. 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 

Ionel Florian LIXANDRU 

 

 

 

 

 

 

Inspector şcolar pentru activități 

extrașcolare 

Elena Ștefan 

 


