
 
 

 

 

 

CONCURS "Bucuria de a fi copil" 

REGULAMENT CONCURS 

ARAD-ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLADIMIRESCU 

24.05-28.05.2021 

 

Concursul școlar„Bucuria de a fi copil” se desfășoară în perioada 24.05.-

28.05.2021.Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor înscriși la Școala Gimnazială 

Vladimirescu și structurile arondate acesteia (grădinițele și școlile din Mândruloc, Cicir, 

Horia). 

Organizatori :  Școala Gimnazială Vladimirescu, Centrul Județean de Resurse și 

de Asistență Educațională Arad, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad. 

Modalitatea de desfășurare: on-line 

Perioada: 24-28 mai 2021 

Grupa de vârstă: concursul se adresează următoarelor nivele de învățământ: 

preșcolar, primar, gimnazial.   

 

SECȚIUNI 

Toate secțiunile au aceiași temă: exprimarea bucuriei de a fi copil, cu precizarea 

că fiecare participant va concura la secțiunea sa de vârstă. Prin urmare, avem următoarele 

secțiuni: 

1.SECȚIUNE PREȘCOLARI 

2 SECȚIUNEA NIVEL PRIMAR 

3.SECȚIUNEA NIVEL GIMNAZIAL 

  Fiecare secțiune va aveaun câștigător! 

 

 



 
 

 

 

CERINȚA CONCURSULUI 

 

Participanții vor realiza o creație/lucrare proprie prin care vor transmite bucuria 

de a fi  copil,  văzută și simțită prin ochii lor. Lucrarea  elaborată poate fi: 

- Desen, pictură, colaj, poster, powerpoint 

- Eseu, poveste, poezie 

Acest concurs urmărește:  

- valorificarea potențialului creativ al preșcolarilor și elevilor 

- stimularea motivației în rândul preșcolarilor și al elevilor 

- încurajarea colaborării dintre cadrele didactice ale unității școlare și cadrele 

didactice partenere care își desfășoară activitatea în cadrul unității (profesor logoped, 

profesor itinerant și de sprijin,etc.) 

  

CRITERII DE ELABORARE A LUCRĂRILOR 

 

 Lucrările de tip-Desen/pictură (acuarelă, guașe, carioca, creion, ceracolor, etc.) – 

format A4 sau A3 

 Lucrările de tip compoziție literară (eseu, poveste, poezie,etc.) maxim 2 pagini 

scrise. 

În format electronic, acestea vor fi scrise cu font Times New Roman, dimensiune 12, 

spațiat la 1.15 rânduri. Marginile vor fi de 2 cm, titlul scris cu font Times New Roman, 

14, bold, centrat. La două rânduri, sub titlul, se va scrie autorul, clasa și unitatea de 

învățământ, font Times New Roman, 12, bold, aliniat dreapta. 

În cazul în care elevul dorește să scrie de mână lucrarea, acest lucru este posibil și de 

încurajat, cu condiția ca textul să fie ușor lizibil 

 

TRANSMITEREA LUCRĂRILOR 

Transmiterea lucrărilor se va realiza utilizând mijoacele electronice de 

comunicare,astfel :  



 
 

 

-Lucrările de tip-Desen/pictură vor fi scanate/fotografiate și 

transmise în format jpg/jpeg/png/pdf (sau orice alt format tip imagine) pe adresa de mail 

concursvladimirescu@gmail.com însoțite de formularul de înscriere, completat de către 

cadrul didactic coordonator. 

-Lucrările de tip compoziție literară- online, în format word/pdf/jpg/png (sau orice 

altformat tip imagine sau document) pe adresa de e-mail 

concursvladimirescu@gmail.com însoțite de formularul de înscriere, completat de către 

cadrul didactic coordonator. 

Termenul limită de transmitere a lucrărilor:28.05.2021 ora 17:00 

Cadrul didactic îndrumător este responsabil de transmiterea lucrărilor respectând 

termenul limită, cu formularul de înscriere completat. 

 JURIZAREA 

Pornind de la statutul de școală ce promovează intens principiile unei educații incluzive, 

comisia de jurizare este alcătuită atât din cadre didactice de specialitate ale 

unității(profesoara de limba și literatura română, profesoara de religie, etc) cât și din 

cadre didactice partenere ce își desfășoara activitatea în cadrul unității ( profesor itinerant 

și de sprijin, profesor logoped,etc).  

Lucrările elevilor vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii :originalitate, 

creativitate, respectarea tematicii, emoție/mesaj transmis. 

Se va acorda un premiu surpriză pentru câștigătorul fiecărei secțiuni. 

Nu se admit contestații. 

Premiile precum și diplomele semnate și ștampilate în original vor fi transmise cadrelor 

didactice coordonatoare, printr-o modalitate agreată în cadrul comunicării cu școala 

participantă și via e-mail. 

 Toți participanții vor primi diplomă de participare! 

Informații suplimentare se pot obține la prof. logoped Rațiu Alina 0756596376 sau la 

adresa de e-mail concursvladimirescu@gmail.com 
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CONCURS "Bucuria de a fi copil" 

 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE: 

 
 

 

 
 
  

Unitatea de învăţământ 
 
 

Numele, iniţiala tatălui 
şi prenumele elevului 

 

Clasa 
 
 

Tipul 

lucrării(desen/pictură, 

eseu,poezie,etc.) 

 

Titlul lucrării  

Numeşi prenume 
învăţător/profesor 
coordonator 

 

Specialitatea 
profesorului 
coordonator 

 

Adresa de e-mail şi 
numărul de telefon 

 


