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Regulamentul concursului judeţean 

LĂSAȚI IMAGINAȚIA SĂ ZBOARE… Ediția a III-a - 2020 

Concurs de creație literară și plastică 

 

PARTICIPAREA DIRECTĂ CONSTĂ ÎN: 

 echipaje mixte de câte 4 elevi pe nivel de vârstă care realizează o lucrare literară (2 

elevi) şi o lucrare plastică (2 elevi) în acord cu tema literară abordată;  

 lucrarea plastică va fi în corelație cu lucrarea literară; 

 lucrarea literară va fi redactată pe o coală format A4 tipizată cu instrument de scris 

albastru; 

 lucrarea plastică va fi realizată pe o coală de desen format mare, ce va fi pusă la 

dispoziție de către organizatori; modul de lucru va fi la alegerea echipajului folosindu-se de 

materiale neelaborate anterior pentru colaj; pot fi aduse carioci, acuarele sau alte materiale 

suport. 

Regulament de participare: 

a) Fiecare școală înscrisă în proiect poate participa cu câte un echipaj la nivel de clase 

format din 4 elevi pentru clasele II- VIII. 

b) Pentru înscrierea la concurs vor fi trimise Fişa de înscriere online dacă e posibil sau 

direct la unitatea școlară, câte 1 fișă pentru fiecare echipaj participant, 1 singur Acord de 

parteneriat pentru toate cadrele didactice participante, avizat de conducerea unităţii (în dublu 

exemplar) care va fi vizat în ziua concursului. 

Adrese de email: felicia_hgr@yahoo.com; 

                        aurora_dodea@yahoo.com; 

                        barbintanico@yahoo.com. 

Adresa școlii: Aleea Postăvaru nr.3, Satu Mare 

c) Componența juriului va avea în vedere: 

 profesori de învățământ primar; 

 profesori de limba română; 

 profesori de desen. 

d) Subiectele de concurs vor fi realizate de către o echipă de profesori în colaborare cu 

inspectorii de specialitate de la învățământ primar și catedra de limba română. 

Organizarea și desfășurarea concursului: 

a)      Echipajele, din clasele II – VIII, a câte 4 elevi pe nivel de clase, din școlile partenere, 

vor fi prezente în 31 martie 2020, ora 13, la Şcoala Gimnazială ”Octavian Goga”, pentru 

organizarea și pregătirea concursului; 

b) Cadrele didactice însoţitoare vor aduce Acordul de parteneriat în 2 exemplare semnat de 

conducerea unităţii. 

c) Expoziţia cu lucrările elevilor se va realiza în incinta Şcolii Gimnaziale ”Octavian 

Goga”, începând cu data de 31 martie 2020 şi până în 1 mai 2020. 
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d) Jurizarea lucrărilor va avea loc după finalizarea concursului. 

e) Premierea va fi făcută în aceeași zi la finalul activității. 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. 

Nu se admit contestaţii. 

Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi 3 menţiuni pentru fiecare 

secţiune şi clasă, în limita a 25% din totalul lucrărilor participante, excepție acolo unde numărul 

echipajelor participante este prea mic și nu există posibilitatea respectării regulii. 

Evaluare: 

Evaluare internă: expoziţie cu lucrările realizate; album foto - un CD; articole în presă, în 

revista școlii, publicarea listei rezultatelor și poze pe site-ul școlii, diplome. 

Evaluare externă: realizată de părinţii elevilor, profesorii din şcoală, comunitatea locală, 

comunitatea cadrelor didactice din judeţ. 

Monitorizarea proiectului: 

 discutii; 

 CD-uri-album cu imagini; 

 postarea desfășurării proiectului precum și a rezultatelor obținute, pe site-ul şcolii; 

 realizarea unui raport final de evaluare a proiectului. 

Diseminarea proiectului: 

 prezentarea proiectului în cadrul consiliului profesoral, a şedinţelor cu părinţii, site-

ul școlii; 

 publicarea proiectului pe situl www.didactic.ro; 

 publicarea unor aspecte legate de desfăşurarea proiectului în presa locală. 

Impactul proiectului: 

Implementarea acestui proiect va avea impact asupra: 

► Grupului ţintă - prin dobândirea unor cunoştinţe referitoare la creativitatea 

școlarilor și la modul de cooperare în echipă; 

► Școlii, ca organizaţie - prin schimbarea atmosferei în școală, creşterea prestigiului 

unităţii de învăţământ în judeţ şi în comunitate. 

Sustenabilitatea proiectului: 

Continuitatea proiectului va fi asigurată de : 

 continuarea proiectelor ce pot duce la îmbunătăţirea actului educaţional; 

 continuarea anuală a activităţilor de colaborare şcoală-părinţi; 

 menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului; 

 extinderea bunelor practici prin transformarea în proiect interjudeţean sau naţional. 

 

Bugetul proiectului: 

Surse de finanţare: fonduri proprii, autofinanţare 
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