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REGULAMENT 

CONCURS NAȚIONAL DE CONSILIERE ŞCOLARĂ  PRIN ARTTERAPIE  „EXPRIMĂ-TE LIBER!” 

Slogan: „Vrem digital educațional” 

TEMA CONCURSULUI: „ÎNVĂȚARE ȘI ADAPTARE ÎNTR-O LUME ÎN SCHIMBARE!” 

An școlar: 2021 – 2022 

 

   Argument: 
   Contexul epidemiologic actual și schimbările la nivel educațional (școala în format online) au favorizat petrecerea unui 

segment de timp consistent în mediul online (atât timpul pentru studiu cât și timpul liber). Multe rețele de socializare 

(TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter etc.) sunt tot mai utilizate de către copii și tineri. Astfel, ne-am 

întrebat:  

- „Ce învață copiii și elevii din mediul digital?”; „Câte din mesajele și conținuturile cu care interacționează copiii 

și tinerii în mediul online sunt educative?” 

- „Sunt promovate în mediul online suficiente conținuturi educaționale, care participă la dezvoltarea personală a 

copiilor, elevilor?” 

    Pornind de la aspectele menţionate mai sus, ne-am decis ca prin intermediul concursului „Exprimă-te liber!” din acest an, 

să contribuim cu un aport de conținut educațional în mediul online. Elevii participanți la concurs vor fi multiplicatori de 

mesaje educaționale în mediul online. 

   Scopul concursului: 
    Concursul urmărește dezvoltarea personală și îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor din punct de vedere psiho-social, prin 

libertatea de expresie şi artterapie în mediul online.  

   Grupul țintă: 
  Se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu (clasele V-XII) din județele partenere, astfel jurizarea se realizează pe nivele de  

învățământ: etapa pe gimnaziu și etapa pe liceu. 

       Tema concursului: 
 În acest an, tema concursului este: „Învățare și adaptare într-o lume în schimbare!”.  

Toate lucrările elevilor trebuie să surprindă tema concursului. Această temă urmărește creșterea capacității de adaptare 

a elevilor (din punct de vedere psihic, social, educațional) la noile modalități de desfășurare a procesului didactic, 

dar și la situații de criză, stres, sau schimbări majore.  

Prin intermediul concursului și a conținuturilor digitale educaționale realizate de către elevi, se vor promova modalități 

eficiente de a face față situațiilor provocatoare din mediul școlar sau din mediul social în general. Astfel, se va alege una 

din următoarele teme:  

A. modalități de adaptare la mediul școlar și de creștere a performanței școlare;  

B. modalități de adaptare la mediul social și la condiții de viață dificile. 

Explicații: 

- Mesaje temă A: modalități de adaptare la mediul școlar și cerințele școlare: dezvoltarea strategiilor de 

învățare; prevenirea anxietății de performanță și/sau de evaluare; creșterea stimei de sine privind performanța 

școlară; 

- Mesaje teamă B: modalități de raportare adaptativă la situații de criză și stres: dezvoltarea gândirii raționale 

și adaptative; modalități eficiente de rezolvare a situațiilor problematice, a evenimentelor traumatice de viață; 

adaptarea și depășirea unor situații familiale dificile sau a unor schimbări majore; dezvoltarea capacității de 

autodezvăluire - exteriorizarea emoțiilor și gândurilor; apelul la grupuri de suport și ajutor de specialitate; 

importanța grupului social și alternative eficiente de socializare în situații de izolare/carantină/distanțare social etc. 

        Modalitatea de desfășurare: 

        Toate etapele concursului se va organiza și desfășura ONLINE. 
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         Secțiunile concursului: 

- Secțiunea 1: Scenetă/monolog  

(înregistrări audio-vizuale);  

  

- Secțiunea 2: Compoziție muzicală cu versuri pe tema 

concursului (înregistrări audio-video ale interpretărilor 

muzicale). 

        Modalitatea de participare:  

  Elevii pot participa la oricare din secțiuni individual sau în grup (grup de 2, 3 sau maximum 4 elevi). 

 Condiții de participare: 

 Toți elevii participanți trebuie să aibă ACORDUL PĂRINȚILOR (Anexa 4) privind dreptul organizatorilor de 

prelucrare a datelor cu caracter personal și dreptul de promovare a imaginii elevilor şi a conţinuturilor lucrărilor 

audiovizuale transmise în concurs (conform Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecţia datelor). Acordurile părinților se vor anexa la 

fișa de înscriere în concurs. Lipsa acordului specificat mai sus, face imposibilă participarea. 

Materialele și transmiterea lor: 

Durata maximă a fiecărui material audio-vizual (pentru secțiunile scenetă/monolog și meloterapie) va fi de 5 minute, iar 

modalitatea de participare este individuală sau în grup (maximum 4 elevi/grup). 

Către organizatori se vor transmite doar LINK-UL spre materiale.  

Recomandăm încărcarea materialelor audio-vizuale în drive sau You Tube, selectarea obțiunii de acces „oricine de pe 

internet are acest link” iar apoi se va copia și transmite link-ul. 

Fiecare material va conține la final: Numele concursului și județul organizator; Numele și prenumele elevului/elevilor; 

Denumirea unității de învățământ, clasa, Județul; Numele și prenumele profesorului coordonator; iar dacă au fost utilizate 

negative și linii melodice, imagini sau alte conținuturi  - se va specifica sursa. 

Coordonarea elevilor: 

Elevii participanți sunt coordonați de către consilierul școlar sau profesorul de altă specialitate, din punct de vedere 

metodologic și științific - explicarea temei concursului și importanța impactului educativ al mesajului transmis. 

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

 Etapele concursului: 

 Proiectul se desfășoară online în perioada februarie - mai 2022 și presupune următoarele trei etape - la nivel 

 de unitate de învăţământ, la nivel judeţean şi nivel naţional. 

 La etapa județeană: elevii care obțin premiul I și II la etapa pe școală, vor participa la etapa județeană prin 

 transmiterea online a produselor.  

 La etapa naţională participă produsele/lucrările premiate la nivel judeţean, cu premiul I, pe fiecare secţiune, nivel  

gimnazial și nivel liceal, din Sălaj și din judeţele partenere. 

Activități planificate în cadrul concursului: 

✓ Anunţarea şi promovarea online a concursului la nivel județean-naţional (07.02.2022 - 11.02.2022).  
CJRAE Sălaj transmite online: Regulamentul concursului; Acordul de parteneriat cu CJRAE Sălaj (Anexa 1), Formularul de 

înscriere a județului în concurs (Anexa 2); Fișa de înscriere a elevilor (Anexa 3); Acordul părinților privind GDPR (Anexa 

4); Fișa de jurizare (Anexa 5).  

Înscrierea în concurs se va realiza prin completarea și transmiterea online a acordului de parteneriat cu CJRAE 

Sălaj (Anexa 1) și a Formularului de înscriere (Anexa 2), la adresa: cjapsalaj@yahoo.com. 

✓ Workshop cu cadrele didactice participante şi organizatorii din cadrul Centrelor Judeţene de Asistenţă 

Psihopedagogică, la nivel județean/naţional (14.02.2022 - 18.02.2022).  

Se vor prezenta următoarele categorii de informații: prelucrarea regulamentului Concursului de Consiliere Școlară prin 

Arrterapie „Exprimă-te liber!”; prezentarea și explicarea tematicii concursului: „Învățare și adaptare într-o lume în 

schimbare!”; prezentarea criteriilor în funcție de care se realizează jurizarea lucrărilor, adaptată tematicii acestui an. 
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✓ Desfășurarea online a concursului la nivel de şcoală (21.02.2022-30.03.2022).  

Consilierii școlari vor identifica elevii care doresc să se înscrie în concurs. Se vor organiza ateliere de lucru în care elevii vor 

fi informați cu privire la posibilele modalități de adaptare (psihică, socială și educațională) la situații noi, de stres/de criză, 

iar apoi vor fi îndrumați pentru pregătirea momentului de liberă exprimare pe tema concursului: Scenetă/Monolog; 

Compoziţie muzicală cu versuri pe tema concursului.  

✓ Desfăşurarea concursului la nivel judeţean (31.03.2022 - 06.05.2022).  

La etapa județeană - județul Sălaj, înscrierile la concurs se realizează până în data de 6 aprilie 2022, prin transmiterea 

către CJRAE Sălaj a fișelor de înscriere a elevilor în concurs (Anexa 3), și a acordurilor părinților privind GDPR 

(Anexa 4). Anexa 3 va conține și  link-urile spre materialele audio-vizuale.  

Etapa judeţeană în judeţul Sălaj va avea loc în perioada 07-14.04.2022 

Fiecare judeţ îşi stabileşte perioada de desfăşurare a etapei judeţene a concursului. 

✓ Desfăşurarea concursului la nivel naţional (09.05.2022 - 27.05.2022).  

Ulterior etapei județene, vor participa la etapa naţională  elevii care au obținut premiul I, la fiecare secțiune, pe nivel 

gimnazial și liceal.   

Pentru participare la etapa naţională, înscrierile se realizează  în perioada 09. -17. 05.2022, prin transmiterea 

către CJRAE - CJAP Sălaj a fișelor de înscriere, a acordurilor părinților privind GDPR și a link-urilor spre 

materialele elevilor în format digital (materiale audio-vizuale). Acestea se vor transmite prin încărcarea materialelor într-

un folder google drive (link-ul va fi transmis de către organizatori). 

În total, din fiecare județ pot participa online, maximum 16 elevi (8 elevi gimnaziu şi 8 elevi liceu).  

Explicații: Dacă un județ participă cu premiul I la ambele secțiuni (1: scenetă/monolog și 2: meloterapie), cu elevi de la 

ambele nivele (gimnaziu și liceu) și sunt grupe maxime de participanți (maxim 4), atunci, dintr-un județ pot participa maxim 

8 elevi de gimnaziu (maxim 4 elevi gimn/grupă x 2 secţiuni) și maxim 8 elevi de liceu (maxim 4 elevi lic./grupă x 2 

secţiuni).  

Jurizarea: 

Jurizarea se va realiza online, în perioada 18 - 27 mai 2021, pe nivele de învățământ (gimnaziu/liceu) și pe cele două 

secțiuni ale  concursului (monolog/scenetă și meloterapie).  

Se  vor acorda premiile I, II, III și menţiuni. Premiile vor consta în diplome pentru toți elevii și profesorii participanți la 

etapa naţională. 

Criterii de jurizare: Conform fișei de evaluare, cel mai mult va conta conținutul educațional al mesajului și mai puțin 

latura artistică. Criterii: conţinutul educaţional - 5 puncte; impactul mesajului - 2 puncte; originalitate și creativitate în 

conceperea și transmiterea mesajului - 2 puncte; exprimarea artistică - 1 punct; respectarea tematicii concursului (criteriu 

eliminatoriu pentru  nerespectarea tematicii). Punctajul maxim este de 10 puncte. În urma jurizării nu se vor admite 

contestații. 

Juriul (pentru etapa naţională): Pentru fiecare secțiune se va forma o comisie de jurizare cu membrii din fiecare județ 

participant (consilieri școlari coordonatori/organizatori) și membrii din cadrul CJRAE Sălaj. 

 Diseminarea rezultatelor: 

Până în data de 31 mai 2022 se vor promova rezultatele concursului. 

Rezultatele concursului vor fi diseminate la nivel național, prin intermediul rețelelor oficiale de socializare a CJRAE și a 

site-urilor CJRAE din județul Sălaj și din țară. Concursul se va finaliza prin acordarea de diplome pentru elevii premiaţi 

(premiile I, II, III, menţiuni), cu menţionarea cadrului didactic îndrumător și diplome de participare la concurs pentru toți 

elevii și profesorii implicați în coordonare sau organizare. Toate diplomele și adeverințele vor fi transmise online către 

beneficiari. 
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IMPORTANT! 

✓ Cadrele didactice coordonatoare se vor asigura că materialele audio-vizual, NU vor conține: 

mesaje politice; mesaje care promovează discriminarea de orice fel; nuditate, imagini sau mesaje cu 

conotație sexuală; instigarea la violență/ură, atitudini negative; limbaj nepotrivit; plasarea de 

produse sau reclame. 

✓ Originalitatea materialelor este asumată de către cadrul didactic coordonator. Dacă se vor 

prelua materiale cu drepturi de autor (negative, linii melodice, imagini, versuri etc.) se va menționa 

sursa/autorul (în ultima parte a materialului). 

✓ Cadrele didactice coordonatoare se vor asigura că părinții înțeleg conținutul acordului privind 

GDPR și faptul că numele și imaginea copiilor (din filmulețe) se va promova și disemina în 

mediul online (site-uri și rețele de socializare). 

 

 

ANEXE: 

Anexa 1 - Acord de parteneriat cu CJRAE Sălaj; 

Anexa 2 - Formularul de înscriere a județului în concurs;  

Anexa 3 - Fișa de înscriere a elevilor în concurs: 

▪ Anexa 3. A - Înscriere elevi GIMNAZIU - Secțiunea: Monolog/Scenetă 

▪ Anexa 3. B - Înscriere elevi GIMNAZIU - Secțiunea: Compoziție muzicală 

▪ Anexa 3. C - Înscriere elevi LICEU - Secțiunea: Monolog/Scenetă 

▪ Anexa 3. D - Înscriere elevi LICEU - Secțiunea: Compoziție muzicală 

Anexa 4 - Acordul părinților privind GDPR; 

Anexa 5 - Fișa de jurizare. 

 

Coordonatori proiect: 

▪ Director CJRAE Sălaj, Prof. consilier școlar, ADINA EMILIA MESAROS 

▪ Prof. consilier școlar cu atribuții de coordonator CJAP Sălaj, ANCA CORINA DRAGOȘ 

▪ Prof. consilier școlar dr., MELANIA MARIA GÂRDAN  

 

Date de contact:  

Contact coordonator CJAP Sălaj -Tel: 0748103228 

E-mail: cjapsalaj@yahoo.com/  

Secretariat CJRAE Sălaj: 0360566131 

 www.cjraesalaj.ro 
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