Regulament
pentru concursul de creaţie şi debut literar
„Labirintul ficţiunii“ 2018
1. Concursul se adresează elevilor claselor VI-VIII, din toată ţara. Este organizat de
Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Editura Nomina. Concursul se
află în Calendarul concursurilor școlare avizate de MEN.
2. Perioada de înscriere: 1 aprilie 2018-1iunie 2018.
3. Subiectul concursului: elevul trebuie să scrie o scurtă povestire genul fantasy.
Vă recomandăm următoarea listă de cărți:
Frank Baum – Minunata lume a lui Oz, Editura Nomina (clasa a VI-a, clasa a VII-a);
*** Cele șapte călătorii ale lui Sindbad marinarul, Editura Nomina (clasa a VI-a);
Ramira Moise – Mari legende povestite celor mici, Editura Nomina (clasa a VII-a, clasa
a VIII-a);
Michael Ende – Povestea fără sfârșit, Editura Polirom (clasa a VI-a);
Oliver Bowden – Assassin’s Creed - Renașterea, Editura Paladin (clasa a VII-a, clasa a
VIII-a);
Oliver Bowden – Assassin’s Creed - Frăția, Editura Paladin (clasa a VII-a, clasa a VIII-a);
Joseph Delaney – seria Cronicile Wardstone, Editura Corint Junior (clasa a VII-a, clasa
a VIII-a).
4. Evaluare. Criterii de evaluare:
 Conţinut: 4.1. Respectarea întocmai a temei propuse; 4.2. Folosirea unui vocabular adecvat
tipului de compunere; 4.3. Originalitatea ideilor prezentate; 4.4. Folosirea figurilor de stil
în concordanță cu dinamica textului, coerența și logică textului, respectarea momentelor
subiectului. 4.5 Subiect bine conturat, dialoguri expresive, descrieri adecvate, personaje
bine conturate.
 Redactare: 4.4.1. Respectarea convenţiilor tipului de text: unitatea compoziţiei; aşezarea
corectă a textului în pagină; 4.4.2. Coerenţa textului: logica şi claritatea enunţurilor;
adecvarea conţinutului la cerinţe; registrul de comunicare şi stilul adecvat conţinutului;
4.4.3. Calitatea exprimării scrise: exprimarea corectă; ortografie şi punctuaţie.
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NB! Lucrările vor fi concepute cu respectarea normelor stilului beletristic şi vor fi în
totalitate originale! Acestea vor fi scrise pe computer, cu Times New Roman 12, la 1,5
rânduri, caractere româneşti şi se vor printa pe coală albă de format A4.
5. Aceste lucrări nu vor fi semnate cu numele și prenumele elevului, ci vor purta o parolă.
Parola trebuie să fie originală, alcătuită din două cuvinte care să nu conţină nume proprii.
Lucrarea se va introduce într-un plic mare (A4). În acelaşi plic, concurentul va introduce
un plic mic cu parola în dreptul căreia va scrie datele de identificare: numele şi prenumele,
clasa, şcoala, localitatea, județul, numele profesorului îndrumător.
6. Lucrările se vor încadra între 4-10 pagini. Lucrările care nu au diacritice nu vor fi
corectate.
Lucrările trebuie trimise pînă la data de 10 iunie 2018 (data poștei), premierea se va face
pe 1 iulie 2018. Premiile se vor înmâna în prima zi de școală a anului școlar 2018-2019.
7. Adresa pentru corespondență: jud. Argeș, comuna Bradu, DN 65B, nr. 31, Editura
Nomina pentru Concursul Labirintul Ficțiunii.
8. Rezultatele etapei naţionale vor fi afișate pe site-ul www.edituranomina.ro după data
de 1 iulie 2018.
9. Premiere: Cele mai reuşite lucrări vor primi premii, după cum urmează:
– un premiu de excelenţă în valoare de 300 de lei,
– un premiu special de 200 lei,
– trei mențiuni de 50 de lei.

Regulament Concursul Labirintul ficțiunii 2017-2018 (clasele VI–VIII)

2

