
 

 

 

REGULAMENT de PARTICIPARE 

CONCURS NAȚIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ, PICTURĂ ŞI DESEN 

„MESAJ CĂTRE PĂRINTELE MEU” 

ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

1. Argument 

Concursul Național „Mesaj către părintele meu” face parte din proiectul educațional „Singuri acasă – copiii 

părinţilor plecaţi să muncească în străinătate”, proiect ce se adreseasă preşcolarilor şi şcolarilor unităţilor de învăţământ 

din judeţele partenere, cu precădere copiilor cu părinţii plecaţi să lucreze în străinătate, părinţilor lor, tutorilor, dar şi 

cadrelor didactice/profesorilor consilieri școlari.  

Concursul este organizat de către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt şi se află la a VI-

a ediţie. Sunt invitaţi să participe toţi copiii care doresc să le transmită un mesaj părinţilor lor, fie că este vorba despre o 

poezie, un eseu, o compunere sau un desen/o pictură.  

Obiectivele concursului: 

 evidenţierea consecinţelor plecării părinţilor să munceasă în altă ţară asupra  

copiilor rămaşi acasă, în special a efectelor pozitive, constructive; 

 încurajarea şi stimularea creativităţii, a talentului literar şi plastic atât al  

preşcolarilor/elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate, cât şi ai celorlalţi copii; 

 sensibilizarea comunităţii elevilor şi a cadrelor didactice cu privire la importanţa şi  

intensitatea fenomenului cunoscut ca cel al „copiilor rămaşi acasă”. 

2. Condiţii de participare 

La acest concurs pot fi înscriși preşcolari şi elevi la următoarele SECŢIUNI: 

1. SECȚIUNEA CREAŢIE LITERARĂ (elevii claselor II - XII). 

2. SECȚIUNEA DESEN/PICTURĂ (preşcolari din grupa mare - elevi clasa a XII-a). 

3. Fiecare preşcolar/elev poate participa la concurs cu o singură lucrare pe secțiune. 

4. Un preşcolar/elev va fi coodornat doar de un profesor consilier școlar și un cadru didactic, dacă acesta face 

echipă cu profesorul consilier școlar. 

5. Un profesor coordonator poate să înscrie în concurs doar 10 preşcolari/elevi pe  

nivel de învăţământ/secţiune. 

 

3. Realizarea materialelor 

La secţiunea CREAŢIE LITERARĂ pot participa doar elevi, astfel: 

 Elevi din clasele II – IV: 

- Poezie - tema propusă: „Mesaj către părintele meu” – poezie cu minim trei strofe; 

- Proză scurtă: elaborarea unei compuneri (1-2 pagini) cu un titlu la alegere, cu tema „Mesaj către părintele meu”; 

 Elevi din clasele V – VIII: 

- Poezie - tema propusă: „Mesaj către părintele meu”, cu un titlu la alegere – poezie cu  minim trei strofe. 

- Proză scurtă: elaborarea unei compuneri (2 pagini) cu un titlu la alegere, cu tema „Mesaj către părintele meu”; 

 Elevi din clasele IX – XII: 

- Poezie - tema propusă: „Mesaj către părintele meu” (titlu la alegere) – poezie cu minim cinci strofe; 

- Eseu cu tema „Mesaj către părintele meu” (titlu la alegere) – fără restricţii legate de numărul de pagini. 

         Creaţiile literare vor fi scrise de mână de către elevi. Nu se vor primi lucrări tehnoredactate. 

Criteriile de evaluare a creţiilor literare vor fi: 

1. Originalitatea. 

2. Claritatea exprimării. 



 

 

3. Încadrarea în specificul concursului. 

4. Aspectul estetic şi stilistic. 

5. Unitatea compoziţiei. 

La secţiunea DESEN/PICTURĂ: pot participa de la preşcolari din grupa mare, până la  

elevi din ultimul an de liceu. 

1. Lucrările participante vor fi realizate pe hârtie de desen, format A4/A3.  

2. O lucrare poate avea doar un autor. 

3. Toate desenele/picturile intrate în competiţie trebuie să aibă ca punct de pornire titlul  

concursului „Mesaj către părintele meu”. 

4. Desenele/picturile trebuie să fie originale, realizate de către participanţi şi să nu mai  

fi fost premiate la alte concursuri similare. 

5. Lucrările nu trebuie să conţină afirmaţii, date, informaţii sau citate. 

6. Orice tehnică compoziţională este acceptată: creion, acuarelă, ulei etc. 

7. Criteriile de evaluare a desenelor/picturilor vor fi: 

 încadrarea în temă: relevanţă în ce priveşte tema concursului; 

 creativitatea şi originalitatea: idee originală ce transmite mesajul integrat într-o  

lucrare vizuală echilibrată în privinţa concepţiei, stilului, aşezării în pagină şi a design-ului grafic; 

 impactul vizual şi comunicativ: calitatea design-ului grafic, grija şi străduinţa pentru  

a transmite un mesaj clar şi relevant. 

9. Vor fi premiate lucrările care înfăţişează cel mai bine tematica propusă, care au impact vizual şi comunicativ 

semnificativ şi sunt originale. 

4. Perioada de desfăşurare. 

Concursul național „Mesaj către părintele meu” se desfășoară conform calendarului: 

 în perioada 09.01. – 17.02. 2023 (Modulul 3) va fi promovat/mediatizat concursul în  

unitățile de învățământ din județul Olt și din județele partenere și se va desfășura etapa pe unitate. Fiecare 

profesor consilier școlar (în parteneriat cu un cadru didactic) va participa cu un număr de maxim 10 

lucrări/secțiune. Jurizarea și premierea lucrărilor se va face în unitatea de învățământ. 

 în perioada 27.02. – 06.04.2023 (Modulul 4) se va desfășura etapa județeană a  

concursului național „Mesaj către părintele meu”, etapă organizată de către CJRAE/CMBRAE. Fișele de înscriere 

ale participanților se vor încărca electronic într-un formular pus la dispoziție de echipa de orgaizare de la nivelul 

județului. Lucrările pot fi aduse în format fizic la sediul CJRAE/CMBRAE.  

 în perioada 19.04. – 31.05. 2023 (Modulul 5) se va desfășura etapa națională a  

concursului. În această etapă vor fi înscrise lucrările premiate în etapa județeană la nivel de CJRAE/CMBRAE. 

Fișele de înscriere ale preșcolarilor/elevilor participanți în această etapă se vor încărca electronic pe acest link: 

https://forms.gle/2Az2p3EwZ5q7B27w6 

 

Lucrările participanților la etapa națională a concursului „Mesaj către părintele meu” vor fi aduse/trimise pe 

adresa:  

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt  

str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, et.3,  

loc. Slatina, jud. Olt (incinta Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt)  

 Termen limită:  28.04.2023. 

 în colţul din dreapta sus al lucrării va fi lipită o etichetă pe care se va scrie:  

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului, clasa, unitatea de învăţământ, județul, cadrul/cadrele didactic/e 

coordonator/coordonatoare; 

https://forms.gle/2Az2p3EwZ5q7B27w6


 

 

 evaluarea lucrărilor se va realiza în funcție de criteriile specifice fiecărei secțiuni.  

 

În data de 01 iunie 2023 vor fi trimise rezultatele concursului național pe adresele de mail ale profesorilor 

coordonatori. 

Toţi preşcolarii, elevii şi profesorii îndrumători vor primi adeverință de participare. 

 

ADRESĂ DE CONTACT CONCURS: 

e-mail. mesajcatreparintelemeu@gmail.com 
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