
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA  

-ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2016- 
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Avizat, 

Inspector scolar general, 
Sorin Ion 

CONCURSUL NAŢIONAL “JOC DE CREION” 
EDITIA a X-a-2018 

- regulament - 
 
 ORGANIZARE 

Concursul naţional “Joc de creion” face parte din categoria proiectelor cultural artistice - culturi şi civilizaţii şi 
este implementat de Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Pucioasa, Dâmboviţa, cu avizul Ministerului Educaţiei  
Naționale, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, cu sprijinul Primăriei Pucioasa. Proiectul se desfăşoară în 
perioada ianuarie - iunie 2018. 

 
ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT (ANALIZĂ DE NEVOI) 
In şcoala de astăzi, pe lângă curriculum, se desfăşoară o serie de activităţi extraşcolare, activităţi din care fac 

parte şi cele cultural - artistice. Elevii dansează, joacă teatru, recită, cântă, creează, pictează, au abilităţi şi talente care 
trebuie stimulate şi apreciate în vederea dezvoltării personale a elevilor. Aceste abilităţi vin ca o completare a educaţiei 
de bază a elevilor şi trebuie valorizate în contexte variate, stimulative pentru elevi. Ei sunt dornici să exploreze atât 
cultura şi civilizaţia românească, cât şi cultura şi civilizaţia altor popoare, mai ales a celor europene. În urma analizării 
şi interpretării chestionarelor aplicate şi a concursului desfăşurat în anii trecuţi la nivel judeţean și național, elevii sunt 
nerăbdători să-şi manifeste talentele, să se implice în diverse activităţi şi concursuri nu numai la nivel local şi judeţean. 
Ei doresc să se încadreze în elita activităţilor artistice cu elevii claselor I-VIII din toată ţara, prin valorizarea tradiţiilor în 
contextul actual şi integrarea lor în cultura europeană,cu mijloace noi de expresie, utilizând metode moderne de 
promovare a specificului naţional, pentru a realiza legătura cu alte civilizaţii europene, în contexte inedite. 

 
OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL 
Atragerea şi stimularea interesului elevilor pentru activităţile artistice prin valorizarea cunoştinţelor despre 

culturi şi civilizaţii din Europa,  în vederea dezvoltării personale şi adaptării la o societate solicitantă şi în permanentă 
schimbare, într-o mare familie europeană, ca alternativă la viitoarea orientare profesională. 

 
GRUP ŢINTA , OBIECTIVE SPECIFICE 

 Proiectul se adresează elevilor claselor I-VIII şi are ca obiectiv creşterea interesului pentru activităţile artistice  
şi valorizarea achiziţiilor dobândite prin acestea în cadrul unor ateliere şi concursuri artistice care să le dezvolte 
competenţele legate de culturile şi civilizaţiile europene (dansuri, majorete, teatru, recitare, solişti vocali, creaţie 
plastică, creaţie literară, prezentări Power Point). 
 
   ACTIVITĂŢI 

1. “De vrei, poţi fi şi tu artist” - ianuarie 2018 
 - lansarea concursului, prezentarea scopului şi obiectivelor, a grupului ţintă, a regulamentului concursului 
2. “Chipul talentului”- ianuarie-februarie 2018 
Organizarea atelierelor artistice în fiecare şcoală, după cum urmează: dansuri moderne europene, majorete de 

parada cu tradiţie europeană, teatru, recitare, solist vocal, creatie literară, creaţie plastică, prezentări Power Point - în 
context european, pe două categorii: cls. I-IV şi cls. V-VIII. În fiecare şcoală participantă vor fi desemnate cadrele 
didactice care vor coordona activitatea acestor ateliere şi se vor ocupa de cultivarea talentelor elevilor. Elevii vor alege 
atelierele în funcţie de abilităţile şi talentele personale. În cazul unui număr prea mare de elevi candidaţi la un atelier, se 
va organiza o preselecţie. O şcoală poate organiza mai multe ateliere pentru fiecare gen. Se prezintă scopul şi 
obiectivele fiecărui atelier şi regulamentul concursului. Se stabileşte un orar care va fi cunoscut de toţi membrii 
atelierului respectiv. 



 
 

SPECIFICUL ATELIERELOR: 
 

 Dansuri moderne europene:  
Se foloseşte muzică specifică pentru dansurile moderne din Europa, mişcări specifice şi costumaţie adecvată. 
Durata dansului  va fi între 2 şi 4 minute. 
Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa  5) 
 Majorete tradiţionale europene, de paradă, cu pom-poni: 
Muzica adecvată va avea un ritm de marş sau orice alt gen de muzică. Fiecare formaţie va prezenta o coregrafie 

compusă din 3 părţi principale: a. Intrarea: intrarea formaţiei pe scenă trebuie sa fie simplă şi rapidă. În această parte, 
formaţia trebuie să execute un salut către juriu. Partea de intrare este separata de corpul coregrafiei atât printr-o pauză 
muzicală, cât şi printr-o pauză de coregrafie. b. Corpul coregrafiei: este partea de baza a reprezentaţiei, în care 
succesiunea de elemente de dans rămâne la alegerea coregrafului. c. Ieșirea: trebuie să fie în concordanță cu intrarea și 
să respecte exact aceleași reguli, inclusiv să conțină un salut către arbitri, înainte de părăsirea scenei.  

Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 5). 
 Teatru:  
Se vor pune în scenă piese întregi sau fragmente, prelucrări sau adaptări la alegere, din operele marilor scriitori 

europeni. Durata – 10 minute. Piesele care vor depăși timpul alocat vor fi descalificate! Nu se acceptă monolog! 
Se vor realiza costume şi decoruri adecvate piesei prezentate. 

    Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 5). 
 Recitare (poezii): 
Participă interpreţi individuali. Recitarea (poezie nu monolog) nu va depăşi 5 minute. Repertoriul poate fi ales 

din literatura universală (creaţii culte sau populare). Concurenții care vor depăși timpul alocat  şi vor prezenta 
monologuri sau dramatizări vor fi descalificați! 

Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 5). 

 Solist vocal: 
Participă interpreţi individuali, care vor interpreta piese din repertoriul european, creaţii moderne, nu muzică 

populară. Durata va fi de maxim 4 minute. Solistul va interpreta ajutat numai de negativ înregistrat pe CD, fără voci, 
fără becking vocals. 

Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa  5). 

 Creaţie literară: 
   Teme pentru creaţie: “Şcoala în Europa”, “Natura în Europa”, ”Tradiţiile în spaţiul european”, ”Jocul în 
Europa” 
   Elevii calificaţi la faza finală realizează în timpul concursului creaţii literare în proză, pe temele date. Creaţiile 
nu vor depăşi 2 pagini tehnoredactate, scrise cu Times New Roman, 12. 

Durata: 2 ore 
Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 8). 

 Creaţie plastică: 
   Teme pentru creaţie: “Şcoala în Europa”, “Natura în Europa”, ”Tradiţiile în spaţiul european”, ”Jocul în 
Europa” 

Elevii calificaţi la faza finală realizează în timpul concursului compoziţii plastice pe temele date. Se foloseşte 
formatul A3 al foii. Se acceptă numai acuarelă. 

Durata: 2 ore 
Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 7). 

 Prezentări Power Point 
    Teme pentru creaţie: “Şcoala în Europa”, “Natura în Europa”, ”Tradiţiile în spaţiul european”, ”Jocul în 
Europa” 

Elevii calificaţi la faza finală realizează în timpul concursului prezentări Power Point pe temele date. 
Prezentările vor conţine 6-8 slide-uri şi trebuie să reflecte viziunea originală a autorului asupra subiectului 

respectiv. Constituie avantaj desenele realizate de către elev. 
Primul slide va conţine titlul, numele autorului, profesor, şcoala, adresa completă. 
Durata: 2 ore 
Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 6). 
 Atelier internaţional 
Pot participa invitaţi din şcolile europene implicate în proiectele derulate de Şcoala Gimnazială „Mihai 
Viteazul” Pucioasa, prin participare indirectă. Se acordă premii onorifice. 

 



3. “Talente în devenire”- ianuarie - aprilie 2018 
- lucru în cadrul atelierelor organizate; 
- completarea raportului tip (anexa 4) la încheierea activităţii atelierelor; 

 
 

4. “De la copii adunate”- martie 2018 
Persoana de contact din fiecare şcoală trimite şcolii organizatoare prin poştă, fără să depăşească DATA 

LIMITĂ 6 APRILIE 2018, data poştei, lucrările plastice, literare, prezentările Power Point realizate de către elevi 
pentru concurs, în vederea preselecţiei. Dansurile, piesele de teatru, melodiile şi recitările vor fi trimise înregistrate pe 
CD sau DVD, câte o înregistrare pe un CD / DVD. Filmările nu necesită înregistrări într-un studio specializat, ci pot fi 
realizate cu ajutorul unei camere video şi transferate pe suport magnetic. Toate lucrările şi CD-urile vor avea 
menţionate: numele elevului (pentru creaţie plastică, literară, PPT, recitări, solist vocal) sau formaţiei (pentru dans, 
majorete, teatru), genul atelierului şi categoria (I-IV sau V-VIII), şcoala, numele profesorului îndrumător, adresa 
completă. Lucrările sau CD-urile care nu respectă cerinţele vor fi descalificate.  

Fiecare lucrare sau CD va fi însoţit de fişa de înscriere (anexa 1). 
Se trimit şi declaraţiile de parteneriat (anexa 2)-una pe şcoală, în două exemplare, paginile de jurnal (anexa 3) şi 

raportul de activitate pentru fiecare atelier (anexa 4). 
Toate lucrările, CD-urile şi anexele vor fi trimise într-un singur plic, de către persoana de contact din şcoală. 

 

5. “Galeria artiştilor”- aprilie - mai 2018 
- jurizarea lucrărilor; 
- anunţarea calificaţilor la etapa finală - cu trei săptămâni înainte de data concursului 
- stabilirea programului pentru concursul final 

 

6. “Joc de creion”- mai 2018 
 Concurenţii declarați calificaţi la etapa finală în urma jurizării de către școala organizatoare, vor participa la 

concursul organizat pe categorii şi genuri la Centrul Cultural European Pucioasa, în data de 19 MAI 2017. Tema lucrării 
va fi aleasă de membrii juriului în ziua concursului, iar elevii o vor afla după intrarea în sala de concurs. Concurenţii la 
probele de teatru, recitări, muzică şi dans vor evolua pe scena Centrului Cultural, în faţa juriului, conform ordinii 
stabilite şi afişate / transmise participanţilor. După terminarea concursului, juriul se va retrage pentru deliberare şi va 
stabili clasamentul final, care va fi anunţat în aceeaşi zi. Pentru fiecare gen şi categorie se acordă premiile I, II , III şi 
două menţiuni, cu menţiunea că numărul se poate diminua astfel încât să nu depăşească 25% din numărul de 
participanţi. Nu se acceptă contestaţii. 
 

7. “Jurnal în creion”- mai 2018 
- se completează o pagină de jurnal (anexa 3), cu impresiile despre proiect; 
 

8. “Târgul artiştilor”- iunie 2018 
 - prezentarea filmului proiectului 
- evidenţierea punctelor tari şi a celor slabe ale concursului. 
 
Informaţii suplimentare: 

 Toate şcolile  participante vor deveni parteneri, cadrele didactice vor primi diplome şi adeverinţe în 
acest sens. 

 Premiile acordate vor fi în bani. Nu se vor deconta cazarea, masa şi transportul. 
 Informaţii suplimentare puteţi obţine de la managerul de proiect, director adjunct, prof. înv. primar 

Pincovici Alina-Ivona, la telefon 0723625010, între orele 17:00-20:00.  
 Şcoala organizatoare îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament în caz de 

nevoie. 
 Nu se admit contestaţii. 
 Concursul se adresează exclusiv şcolilor. Nu sunt acceptaţi elevi din palatele şi cluburile copiilor. 
 Cadrele didactice care se vor implica în proiect vor fi de acord cu regulamentul şi vor completa toate 

fişele necesare, cerute de organizator. 
 Detaliile legate de concursul final din data de 19 mai, vor fi stabilite ulterior, cu cei calificaţi  în 

această etapă. 
 
 
 
 



 
 
 

      Echipa de proiect: 
 Prof. Zamfir Claudia - Aurora 
 Prof. Pincovici Alina-Ivona – director adjunct - manager de proiect 
 Prof. Ana Mihaela 
 Prof. Mihai Cristina 
 Prof. Milu Adriana 

 
  

Parteneri: 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 
 Primăria Pucioasa şi Consiliul local 
 Clubul Copiilor Pucioasa 
 Centrul Cultural European Pucioasa 
 Liceul Tehnologic  Pucioasa 

 
 

 
 
 
 
 

                  Director,                                                                                    Director adj.,                              
    Prof. Zamfir Claudia-Aurora                                                       prof. Pincovici Alina-Ivona 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 1 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DAMBOVIŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” DAMBOVIŢA 
 
 
 

CONCURSUL “JOC DE CREION” 
EDIŢIA a X-a –2018 

 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 
 
 

Unitatea şcolară:______________________________________________________________________ 
Categoria de vârstă (I-IV sau V-VIII):____________________________________________________ 
Secțiunea:_____________________________________________________________________ 
Numele formaţiei / participantului _______________________________________________________ 
Instructor: __________________________________________________________________________ 
Date de contact(nr. telefon, adresă, adresă e-mail):_________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Şcoala participantă: 
 
Director, 
Numele şi prenumele:________________ 
Semnătura:_________________________ 
Ştampila: 
 
 
 
 
 
Şcoala organizatoare: 
 
Director,                                                                                                 Director adjunct, 
Numele şi prenumele: prof. Zamfir Claudia-Aurora                 prof. Pincovici Alina-Ivona 
Semnătura:_________________________ 
Ştampila: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA  

-ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2016- 
                           Str. Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița 

E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com 
Telefon/Fax: 0245.760.412        Web: www.sgmvp.ro 

 

 
Nr. ______ / ________________ 

 

 

                                                                 DECLARAŢIE DE PARTENERIAT 

Parteneriatul este o relaţie de substanţă între două sau mai multe organizaţii, ce presupune împărţirea 
responsabilităţilor în derularea în bune condiții a proiectului desfășurat de Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa, 
Dâmboviţa - Proiectul „Joc de creion”), consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos: 
 
Principiile de Bună Practică a Parteneriatului   
1. Toţi partenerii trebuie să fi citit Regulamentul concursului şi să fi înţeles care va fi rolul lor în proiect. 
2. Solicitantul  trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi şi să-i informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 
3. Toţi partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor – narative  
4. Propunerile de modificări substanţiale ale proiectului (de ex., activităţi, parteneri etc.) sunt făcute de către solicitantul principal, 

care trebuie să informeze din timp partenerii.  

 

Declaraţie de parteneriat 
Am citit şi aprobat conţinutul proiectului . Ne angajăm să respectăm principiile practicii unui bun parteneriat. 
 
Solicitant - ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA, DÂMBOVIŢA 
 
Nume: 

 
Funcţie: 

 
Semnătură: 

 
Prof. Pincovici Alina-Ivona 
 

 
Director adjunct 

 

 
Data şi Locul: 

 
februarie 2018, Pucioasa 

  
Director organizaţie: 

 
Semnătura: 

 
Ştampila organizaţiei: 

 
Prof. ZAMFIR CLAUDIA-AURORA 
 

  
 

  
Partener- Şcoala___________________________________________________ 
 
Nume persoane implicate în 
proiect: 

 
Funcţia  

 
Semnătura  

 
 

 
 
 
 

 

 
Data şi Locul: 

 

Director organizaţie: Semnătura: 
 

Ştampila organizaţiei: 
 

 
 

  
 

 
 



ANEXA 3 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DAMBOVIŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ“MIHAI VITEAZUL” DAMBOVIŢA 
 

CONCURSUL “JOC DE CREION” 
EDIŢIA a X-a –2018 

 
 

PAGINĂ DE JURNAL* 
 

Unitatea şcolară:____________________________________________________________ 
Categoria de vârstă:_________________________________________________________ 
Seccțiunea:_____________________________________________________________________ 
Numele formaţiei/participantului___________________________________________ 
Instructor: ________________________________________________________________ 
Numele persoanei care completează pagina de jurnal_____________________________ 
 

Puncte tari Puncte slabe 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sugestii  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Un singur cuvânt pentru proiect (care să 
exprime esenţa) 

 
Semnătura_____________________ 

*Se completează la finalul proiectului şi se trimite şcolii organizatoare 
 
 

 



ANEXA 4 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DAMBOVIŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” DAMBOVIŢA 

 
PROIECTUL “JOC DE CREION” 

EDIŢIA a X-a –2018 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE* 
 
Unitatea şcolară:______________________________________________________ 
Categoria de vârstă:___________________________________________________ 
Secțiunea:_______________________________________________________________ 
Numele formaţiei/participantului_____________________________________ 
Instructor: ___________________________________________________________ 
Număr participanţi:___________________________________________________ 
 

1. Puncte tari ale activităţii atelierului 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 

2. Puncte slabe ale activităţii atelierului 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 

3. Realizări ale atelierului 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 

4. Dificultăţi întâmpinate 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
                                                                                               Semnătura_____________________ 
 
*Se completează la finalul activităţii şi se trimite şcolii organizatoare. 
 
 
 
 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA  

-ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2016- 
                           Str. Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița 

E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com 
Telefon/Fax: 0245.760.412        Web: www.sgmvp.ro 

 

 
Nr. ______ / ________________ 
 
ANEXA 5 

CONCURSUL „JOC DE CREION”- 2018 
 
Data :  ___________                                                                                                    Locul: Pucioasa 

FIŞĂ DE JURIZARE 
Dans/ majorete/ teatru/ recitări/ solist vocal 

1. Unitatea şcolară: …………………………………………………………………………………......... 
2. Numele formaţiei / participantului:………………………………………………………………….. 
3. Categoria: ……………………………………………………………………………………………… 
4. Secţiunea: ……………………………………………………………………………………………… 
5. Denumirea piesei / dansului:…………………………………………………………………………….. 
6. Instructor:………………………………………………………………………………………………. 
7. Nr. participanţi:…………………………………………………………………………………………. 

 
Criterii de apreciere Punctaj 

maxim 
Punctaj acordat Total Observaţii / 

Clasament M 1 M 2 M 3 
1. Calitatea structurii 
repertoriului (grad de dificultate) 

15 p      

2. Calitatea execuţiei: 
- realizarea tehnică 
(corectitudinea execuţiei) 
- realizarea artistică (aportul 
interpretului) 

20 p 
 

     

20 p      

3. Ţinuta scenică (costumaţie, 
disciplină, folosirea spaţiului) 

15 p      

4. Alte calităţi artistice 
(capacitate de concentrare şi 
identificare cu personajul 
interpretat / piesa, sentimente 
transmise etc.) 

20 p      

5. Originalitate / creativitate în 
interpretare 
 

10 p      

Total punctaj 
 

100 p      

 
MEMBRII JURIULUI, 

                                       Numele şi prenumele                        Specialitate                            Semnătura 
M1._______________________________________________________________________________ 
M2._______________________________________________________________________________ 
M3._______________________________________________________________________________ 

 
PREŞEDINTELE JURIULUI 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA  

-ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2016- 
                           Str. Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița 

E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com 
Telefon/Fax: 0245.760.412        Web: www.sgmvp.ro 

 

 
Nr. ______ / ________________ 
 
ANEXA 6 
 

 
CONCURSUL „JOC DE CREION”- 2018 

Data :  ___________                                                                                                    Locul: Pucioasa 
FIŞĂ DE JURIZARE 

CREAŢIE POWER POINT 
 

1.   Unitatea şcolară: …………………………………………………………………………………......... 
2.   Numele participantului:……………………………………………………………………………….. 
3.   Categoria: ……………………………………………………………………………………………… 
4.    Instructor:………………………………………………………………………………………………. 

 
Criterii de apreciere Punctaj 

maxim 
Punctaj acordat Total Observaţii / 

Clasament M 1 M 2 M 3 
1. Respectarea temei 20 p      
2. Calitatea realizării: 
- realizarea tehnică ( nr. slide-uri, 
tranziţii, sonor, efecte speciale) 
- realizarea artistică (imagini, 
desene, adecvare diapozitive, 
acurateţe ) 

20 p 
 

     

20 p      

3. Utilitatea prezentării –modul 
în care poate fi folosită 

15 p      

4. Unitatea prezentării (legătura 
dintre elementele componente) 

15 p      

5. Originalitate / creativitate / 
aportul personal 
 

10 p      

Total punctaj 
 

100 p      

 
MEMBRII JURIULUI, 

                                       Numele şi prenumele                        Specialitate                            Semnătura 
M1._______________________________________________________________________________ 
M2._______________________________________________________________________________ 
M3._______________________________________________________________________________ 

 
PREŞEDINTELE JURIULUI 

 
 
 
 



 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA  

-ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2016- 
                          Str. Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița 

E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com 
Telefon/Fax: 0245.760.412        Web: www.sgmvp.ro 

 

 
Nr. ______ / ________________ 
 
ANEXA 7 

 
 

CONCURSUL „JOC DE CREION”- 2018 
Data :  ___________                                                                                                    Locul: Pucioasa 

FIŞĂ DE JURIZARE 
CREAŢIE PLASTICĂ 

 
1. Unitatea şcolară: …………………………………………………………………………………......... 
2. Numele participantului:………………………………………………………………………………... 
3. Categoria: ……………………………………………………………………………………………… 
4. Titlul lucrării: …………………………………………………………………………………………. 
5. Instructor:………………………………………………………………………………………………. 

 
Criterii de apreciere Punctaj 

maxim 
Punctaj acordat Total Observaţii / 

Clasament M 1 M 2 M 3 
1. Respectarea temei 
 

10 p      

2. Respectarea caracteristicilor 
elementare ale unei picturi: 
- încadrare în pagină 
- folosirea adecvată a acuarelelor 
- folosirea nuanţelor şi a tonurilor 

30 p 
 

     

3. Acurateţea 
 

20 p      

4. Mesajul transmis 
 

20 p      

5. Originalitate / creativitate 
 

20 p      

Total punctaj 
 

100 p      

 
MEMBRII JURIULUI, 

                                       Numele şi prenumele                        Specialitate                            Semnătura 
M1._______________________________________________________________________________ 
M2._______________________________________________________________________________ 
M3._______________________________________________________________________________ 
M4._______________________________________________________________________________ 
M5._______________________________________________________________________________ 
 

PREŞEDINTELE JURIULUI 
 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA  

-ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2016- 
                          Str. Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița 

E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com 
Telefon/Fax: 0245.760.412        Web: www.sgmvp.ro 

 

Nr. ______ / ________________ 
 
ANEXA 8 

CONCURSUL „JOC DE CREION”- 2018 
Data :  ___________                                                                                                    Locul: Pucioasa 

FIŞĂ DE JURIZARE 
CREAŢIE LITERARĂ 

1. Unitatea şcolară: ………………………………………………………………………………….......... 
2. Numele participantului:………………………………………………………………………………… 
3. Categoria: ……………………………………………………………………………………………… 
4. Titlul lucrării:…………………………………………………………………………………………… 
5. Instructor:………………………………………………………………………………………………. 

Criterii de apreciere Punctaj maxim Punctaj acordat Total Observaţii/ 
Clasament 

M 1 M 2 M 3   
Conţinutul lucrării: 
- Titlul lucrării  
 
-Adecvarea 
conţinutului la 
tema/temele propuse 
de concurs  
- Utilizarea 
limbajului artistic:  
(figuri de stil şi 
imagini artistice) 
- Respectarea 
structurii unei 
compuneri (I, C, I) 

60 p      
- expresiv, în concordanţă cu conţinutul şi cu tema 
lucrării:10p 
- în corespondenţă cu conţinutul şi cu tema, dar 
banal, neatractiv: 5p 
- titlu fără legătură cu tema propusă / tratată : 1p 
- lipsă titlu: 0p 

     

- adecvarea conţinutului la temă: 18p 
- adecvarea parţială, cu îndepărtare de la temă: 9p 
- inadecvarea la temă: 2p 

     

- utilizarea limbajului artistic: 20p 
- utilizarea sporadică a limbajului artistic: 6p 
- utilizarea unui limbaj comun: 2p 

     

- respectarea structurii: 12p  
- respectarea parţială (compuneri fără final etc.): 8p  
- nerespectarea structurii:  2p  

     

Redactarea lucrării: 
- Logica şi claritatea 
enunţurilor 
- Registrul de 
comunicare / Vocab. 
şi stilul adecvat 
conţinutului 

30 p      
- în totalitate:15p  
- parţial:10p 
- text neclar: 5 p 

     

- în totalitate: 15p 
- parţial 10p  
- vocabular şi stil în cea mai mare parte inadecvat: 
5p 

     

Oficiu 10 p      
Total punctaj 

 
100 p      

MEMBRII JURIULUI, 
                                       Numele şi prenumele                        Specialitate                            Semnătura 

M1._______________________________________________________________________________ 
M2._______________________________________________________________________________ 
M3._______________________________________________________________________________ 

PREŞEDINTELE JURIULUI 



 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA  

-ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2016- 
Str. Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița 
E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com 
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Avizat, 

Inspector scolar general, 
Sorin Ion 

CONCURSUL NAŢIONAL “JOC DE CREION” 
EDITIA a X-a-2018 

- regulament pentru secţiunea internaţională - 
 

OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL CONCURSULUI 
Atragerea şi stimularea interesului elevilor pentru activităţile artistice prin valorizarea cunoştinţelor despre 

culturi şi civilizaţii din Europa,  în vederea dezvoltării personale şi adaptării la o societate solicitantă şi în permanentă 
schimbare, într-o mare familie europeană, ca alternativă la viitoarea orientare profesională. 

SPECIFICUL ATELIERELOR: 
 

 

 Solist vocal: 
Participă interpreţi individuali, care vor interpreta piese din repertoriul european în limba engleză.  
 
 Creaţie literară: 

   Teme pentru creaţie: “Şcoala în Europa”, “Natura în Europa”, ”Tradiţiile în spaţiul european”, ”Jocul în 
Europa” 
   Se realizează creaţii literare în proză, în limba engleză, pe temele date. Creaţiile nu vor depăşi 2 pagini 
tehnoredactate, scrise cu Times New Roman, 12. 
 

 Creaţie plastică: 
   Teme pentru creaţie: “Şcoala în Europa”, “Natura în Europa”, ”Tradiţiile în spaţiul european”, ”Jocul în 
Europa” 

Se realizează compoziţii plastice pe temele date. Se foloseşte formatul A3 al foii. Se acceptă numai acuarelă. 
 

 Prezentări Power Point 
    Teme pentru creaţie: “Şcoala în Europa”, “Natura în Europa”, ”Tradiţiile în spaţiul european”, ”Jocul în 
Europa” 

Se realizează prezentări Power Point pe temele date. Prezentările vor conţine 6-8 slide-uri şi trebuie să reflecte 
viziunea originală a autorului asupra subiectului respectiv. Constituie avantaj desenele realizate de către elev. 

Primul slide va conţine titlul, numele autorului, profesor, şcoala, adresa completă. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Persoana de contact din fiecare şcoală trimite şcolii organizatoare prin e-mail, pe adresa alinapinc@yahoo.com, 

fără să depăşească DATA LIMITĂ 6 APRILIE 2018, lucrările plastice scanate sau fotografiate, literare, prezentările 
Power Point realizate de către elevi pentru concurs. Melodiile vor fi trimise înregistrate video. Toate lucrările vor avea 
menţionate: numele elevului şi categoria (7-10 ani sau 11-14 ani), şcoala, numele profesorului îndrumător, adresa 
completă. Fiecare lucrare sau înregistrare va fi însoţită de fişa de înscriere (anexa 1), scanată. 

 


