
 

 

CONCURS   NAŢIONAL  DE  CREAŢIE  PLASTICĂ  
 

 

 
 

 

 

EDIŢIA  a III-a 

 

Proiect aflat în CAEJ 2017, poziţia 162 
 
 

 

ORGANIZATORI: 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, jud. Timiş,  

în colaborare cu    

 Inspectoratul  Şcolar Judeţean  Timiş   

          
 

PERIOADA DERULĂRII 
decembrie  2016 – mai 2017  

 

 

SCOP 
Stimularea și valorificarea potențialului creativ și expresiv al copiilor prin implicarea lor în 

realizarea de desene, picturi, colaje, fotografii care să marcheze frumusețea anotimpului 

iarna. 

 

OBIECTIVE 
● Dezvoltarea şi stimularea creativitǎţii  elevilor; 

● Stimularea potenţialului artistic creativ al copiilor; 

● Cultivarea sensibilitǎţii artistice a copiilor; 

● Valorificarea experienței pozitive a cadrelor didactice în abordarea activităților  

de creație; 

● Dezvoltarea spiritului competitiv; 

● Încurajarea schimbului de experiență și parteneriat  între unitățile școlare din țară; 

● Organizarea  unei expoziţii cu lucrǎrile participante la concurs. 

 

 

REZULTATE  AŞTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

 



 

 

    - Descoperirea elevilor cu reale aptitudini spre creaţii artistico-plastice; 

    - Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea 

unor activităţi cu caracter extracurricular, activităţi ce vor conduce la creşterea cantitativă 

şi calitativă a acestora; 

    - Dezvoltarea comunicării la copiii participanţi, prin propriile creaţii; 
 

MODALITĂŢI DE  MONITORIZARE ŞI  EVALUARE:  

Prezentarea materialelor care ilustrează aspecte din activităţile desfăşurate.  

Realizarea unor expoziţii tematice cu lucrările artistico-plastice ale participanţilor 

Eliberarea de diplome și adeverințe tuturor elevilor și cadrelor didactice participante; 

 

GRUP ŢINTĂ: 
Elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar din toate judeţele ţării. 

 

Impactul estimat al implementării proiectului  

asupra grupului - ţintă, asupra şcolii şi asupra partenerilor 

 
 Elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii, al relaţionării. 

Prin derularea activităţilor, se va crea un climat de întelegere, toleranţă, comunicare 

empatică.  

 

Continuitatea/sustenabilitatea proiectului: 

Elevul va fi mereu în centrul atenţiei dascălilor, iar produsele micilor artişti vor fi un 

imbold pentru continuarea proiectului. 
 

Activităţile de promovare / mediatizare şi de diseminare: 

Site-ul didactic.ro  

Mass-media locală; 

Expoziţie în şcoala organizatoare; 
 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 
 

 Înscrierea participanţilor se face accesând link-ul din prezentul regulament şi 

depunerea lucrǎrilor se va face prin poştǎ, pânǎ la data de 10 februarie 2017, pe 

urmǎtoarea adresǎ:  

Şcoala Gimnazială Nr. 2         (prof. Sîrbu Denisa) 

Str. Al. Astalaş nr. 38 A 
COD 305 500 

Lugoj, jud. Timiş 
 

 Concursul va avea urmǎtoarele secţiuni:  



 

 

 Desen, picturǎ 

 Colaj   

 Fotografie (originală) 

 Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport 

A4, respectând tematica concursului. Pe verso, se vor trece: numele şi prenumele 

elevului, titlul lucrǎrii, clasa, şcoala, localitatea, numele şi prenumele cadrului 

didactic îndrumǎtor, e-mail cadru didactic. 

 Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr de 4 lucrări, indiferent de 

secţiune. 

 Înscrierea se va face accesând  link-ul  următor ( se completează formularul 

pentru fiecare elev): 

Formular inscriere concurs     

          

 Odată cu lucrările, în plic va fi trimis și Acordul de parteneriat, avizat de 

conducerea unităţii ( se trimite un sigur exemplar, iar unul se păstrează de către 

cadrul didactic participant). 

 Lucrǎrile înscrise în concurs nu se restituie. 

 Nu se admit contestaţii. 

 Se vor acorda diplome, în format electronic, pentru premiile I, II, III şi 

menţiuni pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstǎ. Se vor acorda diplome 

de participare tuturor elevilor participanţi. Diplomele vor fi însoţite de tabelul 

cu premiile acordate, pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă.  

 Diplomele, Acordul de parteneriat şi Tabelul cu premiile acordate vor fi trimise 

fiecărui cadru didactic participant pe adresa de e-mail indicată în formularul  de 

înscriere. 

 Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa de e-mail  

sebesan.denisa@yahoo.com 

 Expoziţia se va organiza în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Lugoj,  judeţul 

Timiş, începând cu data de 17 februarie  2017. 

 Jurizarea lucrǎrilor va avea loc pe data de 17 februarie 2017. 

 Expedierea  diplomelor se va realiza  în perioada  24 februarie 2017 – 15   mai  

2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gERq6vhjt29CwUilgSjIHS91sXodfhZCQLS7IBGpHhW7Yg/viewform

