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REGULAMENT 

CONCURSUL DE CONSILIERE ŞCOLARĂ  PRIN ARTTERAPIE 

 „EXPRIMĂ-TE LIBER!”,  înscris în CAER 2020, Domeniul cultural artistic - arte vizuale, Pozia 1471 

 

Prezentul concurs presupune implicarea elevilor în realizarea unor lucrări ingenios concepute şi 

transmiterea unor mesaje educaţionale de impact prin intermediul diferitelor tehnici de exprimare 

specifice artterapiei. Tema concursului în acest an este „Comunicarea poate fi salvarea”. 

Scopul concursului urmărește îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor din punct de vedere bio-psiho-

social, prin libertatea de expresie şi artterapie. 

  Concursul se adresează elevilor de clasele V - XII (concursul se organizează pe nivele: gimnaziu şi 

liceu).  

 Secțiunile concursului pentru participarea on-line sunt: Monolog/Scenetă/Mimă/Pantomimă; 

Meloterapie - compoziţie muzicală cu versuri pe tema concursului; Desen/pictură; Creație literară (în 

versuri: maximum 4 strofe; eseu: maximum 2 pagini). Elevii se pot manifesta individual sau în grup 

(maximum 4 elevi/grup). Durata maximă a fiecărui moment este de 5 minute.  

Elevii vor fi coordonați de maximum 2 profesori pentru fiecare secțiune, atât la nivel gimnazial cât 

și la nivel liceal.  

Coodonatorii elevilor de gimnaziu și de liceu vor trimite, până în data de 29 mai 2020,  la adresa 

cjapsalaj@yahoo.com, o arhivă, denumită astfel: unitate de învățământ._ localitate_judetul ( ex. Școala 

Gimnaziala_Simion Barnutiu_Zalau_SJ) care va conține fișa de înscriere și lucrările realizate de către 

elevi: înregistrări audio-vizuale ale monologului/scenetei; înregistrări ale meloterapiilor; creațiile 

literare (în format scanat și editabil), desenele/picturile (scanate). Lucrările elevilor vor fi denumite 

astfel: sectiunea_numele și prenumele elev_unitatea de învățământ_localitatea_judet (Ex.  monolog_Pop 

Mihai_Sc. Gimn. Simion Bărnuțiu_ Zalau_SJ).  

Vor fi admise în concurs doar lucrările care respectă următoarele criterii: respectarea tematicii 

concursului, conţinutul educaţional și claritatea mesajului, originalitate, creativitate, impact asupra elevilor, 

exprimarea artistică (conform fișei de evaluare). Se vor acorda premiile I, II, III și menţiuni pentru 

fiecare din cele 4 secțiuni, atât la nivel gimnazial cât și la nivel liceal.  

Juriul - pentru fiecare secțiune se va numi o comisie de jurizare (evaluare). Jurizarea se va realiza pe 

baza criteriilor din fișele de evaluare, primând conținutul educațional al mesajului. În urma jurizării nu se 

se admit contestații. Punctajele acordate de către membrii juriului vor fi centralizate, iar premiile vor fi 

acordate în ordinea descrescătoare a punctajului, pentru fiecare secţiune, la nivel gimnazial și liceal. 

Rezultatele concursului vor fi diseminate la nivel național prin intermediul rețelelor de socializare, a site-

urilor CJRAE/ISJ și prin mass-media. Concursul se va finaliza prin acordarea de diplome pentru elevii 

participanți și premiaţi, diplome/adeverinţe pentru cadrele didactice implicate în organizarea concursului. 

 

Coordonatori: prof. psiholog dr. Melania-Maria Gârdan 

                       prof. psiholog Adina-Emilia Mesaros 

           prof. psiholog Anca-Corina Dragoș 

 

Director CJRAE SĂLAJ 

prof. psiholog dr. Melania-Maria Gârdan 

 


