
 
1. Se pot înscrie în concurs cercuri care nu funcţionează decât din acest an scolar? 
 
Da. În regulamentul concursului se prevede situaţia respectivă. Este însă important ca să 
fie frecventate de cel puŃin 10 elevi iar întâlnirile să aibă loc cu regularitate. 
 
2. Ce se întâmplă în cazul documentelor prea mari pentru a fi trimise pe adresele 
revistacercurilor@yahoo. com? 
 
Pot fi împărţite în mai multe documente trimise separat sau se poate apela la serviciul 
transfer.ro 
 
3. După finalizarea concursului ni se vor înapoia materialele? 
 
Nu, organizatorii competiţiei nu se obligă să le returneze. De aceea vă rugăm să ne 
trimiteţi copii si să păstraţi materialele originale. 
 
4. Să presupunem că portofoliul nostru a fost selectat pentru faza naţională. În cazul 
acesta participăm la expoziţia de portofolii cu materialele originale? 
 
Ar fi de dorit. Dar si în cazul acesta, asiguraţi-vă că aţi păstrat copii după cele de care nu 
vă puteţi lipsi. 
 
5. Este prevăzută o structură standardizată pentru cele două materiale din portofoliu? 
 
Nu. Nu am dorit să impunem o structură tip, tocmai pentru a nu îngrădi creativitatea 
participanţilor. Aceasta nu înseamnă că trebuie să omiteţi cele câteva condiţii impuse. 
obligatorii necesare oricărei prezentări. 
 
6. Este un număr limit ă pentru materialele auxiliare (fotografii, filme, prezentări 
PowerPoint?) 
 
Da. Vă rugăm să citiţi cu atenţie regulamentul. Este adevărat că este prevăzută o limită inferioară (24 pagini 
pentru revistă şi 12 pagini pentru „Jurnalul de bord” în format A4). Dacă doriţi să depăşiţi numărul de pagini, 
vă recomandăm să vă gândiţi foarte serios dacă aveţi o justificare.. 
 
7. Cum va evalua juriul portofoliile? 
 
Evaluarea se va face în doua etape. În prima se va verifica dacă se respectă criteriile de eligibilitate a 
materialelor trimise: completarea corectă a formularului de înscriere, dacă portofoliul conţine cele două 
materiale obligatorii, respectarea criteriilor formale: tipul şi mărimea caracterelor literelor românesti, 
ortografia, exprimarea). 
În etapa a doua se vor selecta primele 20 portofolii în funcţie de crieteriile anunţate. Fiecare portofoliu va fi 
notat independent de fiecare membru al juriului cu un punctaj de la 1 la 50 pentru fiecare piesă. 
 
* Secţiunea va fi actualizată periodic. Întrebările şi răspunsurile se vor posta pe această pagină la 
Comentarii.  


