
REGULAMENT 

Pentru Concursul de Creaţie Plastică ,,Primăvara prin ochii copiilor”, din cadrul Proiectului Educaţional 

,,Festivalul Culorilor – Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă” 

Ediţia I, 2017-2018 

 

 

     În cadrul Proiectului Educativ „Festivalul Culorilor – Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă”, 

Colegiul Naţional “Octavian Goga “ organizeză concursul “Primăvara prin ochii copiilor”, adresându-se 

elevilor de gimnaziu şi liceu care doresc să transpună artistic viziunea lor cu privire la natură şi la frumuseţile pe 

care ea ni le oferă. 

     La concurs se poate participa cu felicitări, mărţişoare, desene, creaţii literare – poezie  

 

     Concursul  se va desfăşura pe următoarele secţiuni:  

1. desene artistice - gimnaziu ( premiul I, II, III şi 3 Menţiuni) şi liceu ( premiul I, II, III şi 3 

Menţiuni ) 

2. felicitări şi mărţişoare – gimnaziu şi liceu ( Premiul  Special ) 

3. creaţii literare – poezie gimnaziu ( premiul I, II, III şi 3 Menţiuni ) şi liceu ( premiul I, II, III şi 

3 Menţiuni ) 

     Condiţii de participare: 

- creaţii artistice 

      Lucrările vor fi realizate pe format A4 sau A3 şi vor fi însoţite de o etichetă care va conţine următoarele date: 

numele şi prenumele  elevului, clasa, şcoala, titlul lucrării şi numele profesorului coordonator. O şcoală poate 

participa cu maxim 3 lucrări, 5 exponate ( felicitări şi/sau mărţişoare), 3 creaţii literare – poezii,  care vor fi 

returnate şcolii de provenienţă după data desfăşurării activităţilor din proiect. 

      Lucrările înscrise în concurs vor fi însoţite de fişa de înscriere - Anexa 1, contractul de parteneriat (dacă acesta 

nu a fost încheian până la data înscrierii la concurs)  - Anexa 2, în două exemplare (semnate de director, cu nr. de 

înregistrare, ştampilate de şcoala participantă), şi un plic A3 autotimbrat cu adresa corectă a şcolii participante. 

Toate acestea vor fi expediate într-un singur plic pe adresa şcolii organizatoare a concursului. 

- pentru secţiunea creaţii literare – poezie 

      Textele vor fi dactilografiate în format electronic, vor cuprinte titlul poeziei, numele şi prenumele elevului şi 

profesorului coordonator, clasa sau eticheta aplicată cu datele personale şi vor fi trimise letric, în format A4, 

împreună cu desenele şi exponatele, pe adresa şcolii coordonatoare. Poeziile, vor fi însoţite şi ele de fişa de 

înscriere. 

      Înscrierea la concurs a creaţiilor plastice şi a creaţiilor literare se va face în intervalul 12 – 26 

februarie 2018. Şcolile care nu respectă cerinţele regulamentului şi termenul limită de înscriere vor fi 

descalificate. 



 

     Jurizarea şi premierea lucrărilor: 

      

 Lucrările, atât desenele, exponatele cât şi creaţiile literare – poezie, vor fi evaluate în data de 8 martie 

2018, de un juriu format din  cadre didactice de specialitate, iar premierea în data de 16 martie 2018, la 

Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”, Sibiu. Toate cadrele didactice coordonatoare ale elevilor vor primi 

adeverinţe. 

     Criteriile de evaluare: respectarea tematicii, originalitatea şi talentul, contribuţia individuală, gradul de 

complexitate şi volumul de muncă al elevului. 

 

 

 

 

Director:                           Coordonatori proiect / concurs: 

Prof. Laura Florentina Dumitru                                   Prof. Carmen Mărculescu 

                 Prof. Delia Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


