
        

 

          

  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 
 

 
CONCURS DE CONSILIERE ȘCOLARĂ PRIN ARTTERAPIE „Exprimă-te liber!”  

ETAPA REGIONALĂ - 2020. TEMA: „Comunicarea poate fi salvare!” 
 

SECȚIUNEA CONCURSULUI:             Scenetă/Monolog;             Meloterapie;          Compoziție literară.            NIVEL DE ÎNMĂȚĂMÂNT:  Gimnaziu;               Liceu. 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

A PARTICIPANȚILOR 

FIȘĂ DE EVALUARE - Acordarea punctajului urmărind criteriile de jurizare: 

CONŢINUTUL EDUCAŢIONAL  

 5 puncte 

IMPACTUL 

MESAJULUI 

2 puncte 

ORIGINALITATE ȘI 

CREATIVITATE 

 2 punct 

EXPRIMAREA 

ARTISTICĂ 

1 punct 

Punctaj 

final (maxim 

10 p) 

Nr. 

crt. 
Unitate de 

învățământ 

 

 

Nume și 

prenume 

elevi 

Mesajul promovează: 

- Importanța comunicării eficiente în rezolvarea  

situațiilor problematice sau de criză - 1 p; 

- Încurajarea și dezvoltarea capacității de  

autodezvăluire, de exprimare/exteriorizare a 

emoțiilor, gândurilor, în momente dificile - 1p; 

- Importanța suportului social și dezvoltarea 

capacității de a solicita ajutor în situații de criză, 

cunoscând la ce persoane/specialiști/autorități 

abilitate pot solicita suport/ajutor - 1p; 

-  Strategii și tehnici de comunicare eficiență, în 

scopul managementului conlictului și a 

relaționării inter-personale optime -  1p; 

- Conținutul poate fi folosit ca strategie de 

consiliere psihopedagogică a elevilor, pentru 

dezvoltarea comunicării eficiente în rezolvarea 

situațiilor problematice/de criză - 1p. 

Puterea de convingere și de 

conștientizare a mesajelor:  

- Conștientizarea 

consecințelor negative pe 

care le poate avea lipsa de 

comunicare sau o 

comunicare 

nepotrivită/deficitară, în 

special în situații 

problematice/de criză  - 1p; 

- Lucrarea deține o  

încărcătură emoțională și un 

mesaj motivațional puternic 

și credibil, care este ușor de 

reținut și de înțeles de către 

elevi - 1p. 

 

Conținutul este original 

și este transmis într-un 

mod ingenios. 

- Conceperea și 

transmiterea mesajului 

se bazează pe creația 

proprie a elevului și a 

coordonatorului - 1 p; 

- Momentul contribuie 

la dezvoltarea 

imaginației și a gândirii 

creative  - 1 p. 

Se promovează 

libertatea de 

exprimare prin 

modalități 

proprii. 

 

- Copilul/elevul 

dovedește  

aptitudini 

artistice în 

domeniul 

tehnicii alese - 
0,5 p; 

 

- Copilul/elevul 

dovedește o 

capacitate de 

autocunoaștere – 

își cunoaște și își 

exprimă latura 

artistică - 0,5 p. 
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