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REGULAMENTUL 
Concursului național de scriere creativă în limba italiană Scriviamo in italiano, 

organizat de Departamentul de limbi și literaturi moderne al Facultății de Litere, 
Istorie și Teologie 

Ediția I 

An școlar 2020-2021 

 
 Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

organizează anual un concurs național de scriere creativă în limba italiană, având ca temă realitatea 
înconjurătoare, destinat elevilor de liceu. Tema concursului se modifică anual, subiectele fiind alese în 
funcție de tendințele și preocupările adolescenților și tinerilor. 

Obiective generale: 
1. Stimularea participării elevilor, în mod voluntar, la competiții cu valoare artistică, în vederea 

conștientizării importanței scrierii creative în dezvoltarea lor intelectuală și umană. 
2. Încurajarea elevilor din învățământul liceal de a-și dezvolta competențele de receptare și de 

înțelegere a mesajului scris, respectiv cele de exprimare creativă în scris. 
3. Promovarea limbii italiene. 

Obiective specifice: 
1. exprimarea emoțiilor în mod creativ; 
2.  promovarea exprimării clare, coerente și corecte, a  limbajului expresiv, a umorului, a 

inventivității, prin crearea unor scrieri originale. 

Organizator:  
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 
 
Regulamentul concursului: 

În contextul pandemiei de Coronavirus, concursul se desfășoară cu participare națională 
mediată electronic. Pot participa la concurs elevii claselor IX-XII, indiferent de localitatea de 
provenineță, sub coordonarea unui profesor de limba italiană. Pentru a se înscrie la concurs, elevii vor 
completa o fișă de înscriere pe care o vor atașa lucrării. 

Elevii participanți vor transmite lucrările prin email la adresa mirela.boncea@e-uvt.ro 
 Acestea vor fi redactate exclusiv în limba italiană, respectând următoarele cerințe: Times New 

Roman, 12, spațiere 1,5 rânduri, Justified.  
Un elev poate participa la concurs cu o singură lucrare. Orice tentativă de plagiat duce la 

eliminarea lucrării din concurs. 
Concursul are 2 secțiuni: 

Principianti: elevi ai claselor a IX-a și a X-a 
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Intermedi / avanzati: elevi ai claselor a XI-a și a XII-a 
Tema concursului: 

 Elevii vor dezvolta în scris una dintre următoarele teme:  
 

 Principianti:  
Mentre giocano in riva al lago, due ragazzini trovano una scatola di legno scuro. Sul coperchio 

della scatola, solo un’incisione che raffigura una testa di leone. Al suo interno, un quotidiano del 18 
marzo 1965 e 570 € in banconote di piccolo taglio. 

Di chi è (o era) la scatola? Perché il quotidiano? Cosa fanno i ragazzini? (Continua il racconto 
120 – 150 parole). 
 

 Intemedi e avanzati:  (150 –250 parole) 
1. I social network come nuova forma di comunicazione, pregi e difetti 
2. Il mio diario – pagine pandemiche 

 
La finalul lucrării, participanții vor menționa: numele, clasa, școala de proveniență, numele 

profesorului coordonator.  
 
Finalităţile concursului: 
 

1. Consolidarea parteneriatului UVT/ LIT cu mediul preuniversitar. 
2. Promovarea programelor LIT care au în componență limba italiană. 

 
Calendarul de desfășurare a concursului: 
 

Lansarea proiectului: februarie 2021. 
Data limită pentru trimiterea lucrărilor și a fișelor de înscriere: 15 mai 2021.  
Afișarea rezultatelor finale și premiere: 20 mai 2021. 

 
Criterii de evaluare: 

 Încadrarea în cerință - 20 p 
 Originalitate - 20p 
 Creativitate - 20p 
 Corectitudinea limbii folosite - 20p 
 Coerență în exprimare - 10p 
 Oficiu - 10p 

 
În urma jurizării, vor fi acordate premii și mențiuni, elevii participanți vor primi diplome și atestate 

de participare. Elevilor claselor a XI-a și a XII-a, câștigători ai primelor trei locuri, li se acordă media 
10 (zece) la examenul de admitere la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, pentru programele de 
studii care au în structura lor componenta limba italiană. 
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS NAȚIONAL DE SCRIERE CREATIVĂ ÎN LIMBA ITALIANĂ 

 

SCRIVIAMO IN ITALIANO 

Ediția I 

An școlar 2020-2021 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ________________________________ 

CLASA________________________________ 

ȘCOALA_______________________________ 

LOCALITATEA __________________________ 

JUDEȚUL _______________________________ 

SECȚIUNEA _____________________________ 

NUMELE PROFESORULUI COORDONATOR ___________________________________ 

TELEFON ELEV ___________________________ 

E-MAIL __________________________________________________________ 
  
 


