
        

 

          

  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 

                                           Anexa 5 

FIȘĂ DE JURIZARE 
CONCURS DE CONSILIERE ȘCOLARĂ PRIN ARTTERAPIE „EXPRIMĂ-TE LIBER!”  

TEMA: „Învățare și adaptare într-o lume în schimbare!” 
Etapa la nivel (de școală, județean, național): _________________________  AN ȘCOLAR: 2021 - 2022  

                                    

 
SECȚIUNEA CONCURSULUI:             Scenetă/Monolog;              Compoziție muzicală (cu versuri pe tema concursului);              

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 puncte 

EXPRIMAREA 

ARTISTICĂ 

1 punct 

Punctaj 

final 

 (10 p) 

Nr. 

crt. 

Unitate de 

învățământ 

 

 

Nume și prenume 

elevi 

- Educarea modului de gândire: 1 p 

Promovarea unui mod de gândire adaptativ, 

pozitiv, logic, rațional (modalități de 

gândire/interpretare și de raportare la sine și la 

situații de viață, astfel încât să conducă la 

adaptarea și la progresul elevilor). 

 

- Dezvoltarea abilităților socio-emoționale: 1 p 

Identificarea emoțiilor la sine și la ceilalți; 

exprimarea emoțiilor; gestionarea emoțiilor; 

comunicare asertivă. 

 

- Dezvoltarea abilităților de viață în situații 

noi, de stres, criză/evenimente negative: 2 p 

(Promovarea unor strategii de învățare; 

Strategii de adaptare și reziliență; informații 

privind ce să faci și ce să nu faci într-o situație 

problematică, la cine/unde se poate solicita 

ajutor; Pandemia și timpul liber de calitate, 

socializarea în pandemie și influența 

prietenilor, stil de viață sănătos). 

 

Materialul poate fi folosit ca resursă 

educațională pentru dezvoltarea personală a 

elevilor: 1 p 

Puterea de convingere 

și de conștientizare  

a mesajelor: 1 p 

Argumente credibile, 

puternice și 

potrivite/semnificative 

pentru vârsta elevilor. 

Mesajele sunt ușor de 

înțeles și de reținut de 

către elevi. 

 

- Materialul deține o  

încărcătură emoțională 

cu impact pozitiv și 

motivațional - 1p. 

 

Conținutul este original 

și este transmis într-un 

mod ingenios: 1,5 

Conceperea și 

transmiterea mesajului se 

bazează pe creația 

proprie a elevului și a 

coordonatorului. 

 

- Materialul contribuie 

la dezvoltarea 

imaginației și a gândirii 

creative  - 0,5 p. 

Se dovedesc 

aptitudini artistice 

potrivite secțiunii 

alese - 1 p 

(verbale, teatrale, 

muzicale, digitale, 

compoziție, regie, 

design grafic etc.). 

Se promovează 

libertatea de 

exprimare și de 

autodezvăluire prin 

modalități proprii. 

 

 



 

 

 

       

        
 

        
 

        
 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 
Nume și prenume membru în juriu: _________________________________________________  

Denumire unitate de învățământ: _______________________________________________ 
Județul: ____________________________ 

 


