
 

Regulament concurs CARACTERUL 

 

 

 

Concursul artistico-plastic ”Visul meu” se adresează elevilor din ciclul primar,gimnazial 

și liceal și  se va desfășura în perioada 15.03.2022 – 30.05.2022 şi va cuprinde următoarele 

etape: 

 

1.Etapa locală se va desfăşura în perioada 15.03.2022- 30.03.2022, în unitățile de învățământ 

participante din fiecare judeţ. Se vor selecta la nivelul şcolii (de către consilierul şcolar şi 

celelalte cadre didactice implicate în proiect) primele cinci lucrări pentru fiecare clasă, în funcţie 

de criteriile de evaluare. Lucrările vor fi jurizate utilizând grila comună de evaluare, după 

următoarele criterii:                                                                                                              

 

- relevanţa lucrării pentru tematica concursului,                                                                                              

- conţinutul educaţional,                                                                                                                           

- originalitate, creativitate,                                                                                                                              

- valoare artistică/ estetică. 

 

Lucrările artistico-plastice vor fi scanate și însoţite de următoarele date de identificare: 

titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic 

îndrumător și se vor trimite la CJRAE până la data de 30.03.2022. 

 

2.Etapa județeană se va desfăşura în perioada 02.05.2022- 13.05.2022, la Centrul Judeţean de 

Resurse şi de Asistenţă Educaţională din fiecare judeţ. În cadrul acestei etape vor participa lucrările 

clasate pe primele 5 locuri, pe fiecare clasă,  în cadrul preselecţiilor desfăşurate la nivelul şcolilor.    

Lucrările vor fi jurizate utilizând grila comună de evaluare, după criteriile menţionate anterior..  

Lucrările selectate în etapa județeană vor fi trimise scanate pe adresa de email 

proiectulcaracterul @gmail.com cu mențiunea Concurs „Visul meu”,până în data de 13.05.2022..                                             

 

3.Etapa regională se va desfăşura în perioada 16.05.2022-30.05.2022, la CMBRAE.                                            

Se vor acorda premiile I, II, III,menţiuni și premiu special pentru fiecare catogorie de vârstă. 

 

Nu se percepe taxă de participare la concurs de la elevi. 

 

Responsabili: consilierul școlar și echipa de proiect constituiță la nivelul unității de învățământ, 

echipa de proiect de la nivelul CJRAE, echipa de proiect CMBRAE. 

Beneficiari: elevi, părinți, cadre didactice 

Modalități de monitorizare și evaluare: observarea sistematică, apariţii în presa locală, aprecieri 

verbale din partea celor implicaţi în proiect.  
 


