
                        

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI REGIONAL  

„SCHIMBAREA E ÎN NOI!” 

Ediția a II-a 

Zalău, mai-iunie 2020 

Concursul este inclus în Calendarul Activităților Educative Regionale  

Domeniul Cultural - artistic, Culturi şi civilizații 

 
 
 
 
                                                   

 

 
 
 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII 

COLEGIUL TEHNIC ,,AL. PAPIU ILARIAN” 

450090 ~ Zalău, jud. Sălaj, B-dul Mihai Viteazul nr.59 

Tel/Fax 0260/616001 e-mail: ct_apizal@yahoo.com 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Avizat,                                                                                                            

                                                                                                                   Inspector Şcolar general,                                                                               

                                                                                                                          Prof. POP MARIA                                                                                                         

 

 



CONCURS REGIONAL  

„SCHIMBAREA E ÎN NOI” 

 
 

ORGANIZATOR: Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian” Zalău 

 
COORDONATORI: PROF. RUSAN MONICA,  PROF. BIBLIOTECAR  LOBONŢ ADELA, 

CONSILIER ŞCOLAR PROF.  LUNG ANIELA. 

 

PARTENERI: 

1 Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj 

2 Casa Municipală de Cultură Zalău 

3 Biblioteca Județeană ,,Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj 

 

COLABORATORI: 

 

1. Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”, județul Satu Mare 

2. Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 

3. Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”, Reghin, județul Mureş 

4. Colegiul Național Economic „Theodor Costescu” Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți 
5. Colegiul Economic „Pintea Viteazul”, Cavnic, județul Maramureş 

6. Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, Alba Iulia, județul Alba 

7. Liceul Tehnologic nr. 1, Suplacu de Barcău, județul Bihor 

8. Şcoala Gimnazială ,,Tamas Gyula” Mera, județul Cluj 

9. Liceul Reformat „Wesselenyi”, Zalău, județul Sălaj 

10. Şcoala Gimnazială „Marcus Aurelius” Creaca, județul Sălaj  

11. Şcoala Gimnazială  „Iuliu Maniu” Zalău, județul Sălaj  

12. Şcoala Gimnazială  „Gheorghe Lazăr” Zalău, județul Sălaj  

13. Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, județul Sălaj  

14. Şcoala Gimnazială ,,Porolissum” Zalău, județul Sălaj  

15. Liceul Tehnologic ,,Gheorghe Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei, județul Sălaj 

16. Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău, județul Sălaj 

17. Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Zalău, județul Sălaj 

18. Colegiul Național ,,Silvania” Zalău, județul Sălaj 

19. Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” Cehu Silvaniei, județul Sălaj 

20. Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”, Zalău, județul Sălaj. 

 

 

ARGUMENT: 

 

Contextul educațional actual oferă elevilor numeroase oportunități de a se implica în proiecte şi 

campanii cu scopul prevenției şi intervenției în cazul comportamentelor de risc, dezvoltării personale şi 

promovării unui stil de viață sănătos. O mare parte dintre aceste proiecte şi activități extraşcolare sunt 

însă transmise şi realizate în manieră clasică, de la profesor la elev, folosind tehnici comune 

disciplinelor şcolare. În acest scop, am considerat oportun să realizăm un concurs în care mesajul este 

transmis din partea elevilor, având posibilitatea să se exprime liber, în funcție de aptitudini, de abilități, 

de interese şi de personalitatea fiecăruia.  



Argumentele care stau la baza inițierii acestui concurs constau în convingerea că impactul 

mesajelor educaționale asupra publicului va fi mai mare, datorită următoarelor aspecte: statutul social 

şi vârsta celor care transmit mesajul va fi în concordanță cu caracteristicile elevilor din public, ceea ce 

va facilita identificarea cu aceştia, va spori gradul de atenție şi credibilitate. 

SCOP: 

Scopul concursului este implicarea elevilor în realizarea unor lucrări ingenios concepute şi 

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

specifice şi îmbunătățirea calității vieții elevilor din punct de vedere bio-psiho-social, prin libertatea de 

expresie. 

 

OBIECTIVE: 

 Implicarea elevilor din clasele I-XII în crearea de mesaje care să promoveze comportamente 

pozitive şi sanogene şi dezvoltarea personală; 

 Dezvoltarea competențelor cheie: aptitudini şi competențe civice, interpersonale, interculturale 

şi sociale. 

 Promovarea  valorilor perene ale societății, cultivarea atitudinii de toleranță şi respect față de 

diversitate. 

 

 

 

GRUP ȚINTĂ: 

-  elevi din clasele I-XII din şcolile partenere şi din alte instituții înscrise la concurs în urma 

anunțului; 

-  cadre didactice de la Colegiul Tehnic ,,Al. Papiu Ilarian” Zalău şi de la şcolile înscrise în proiect, 

părinți din şcoală şi din şcolile partenere, parteneri locali. 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

 

CONCURS REGIONAL „SCHIMBAREA E ÎN NOI!” 

 
 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 
Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău- mediul online 

 

PARTICIPANȚI 

Concursul regional „Schimbarea e în noi!” se adresează următoarelor categorii: 

 elevi din clasele I-IV; 

 elevi din clasele V-VIII; 

 elevi din clasele IX-XII. 

 



SECȚIUNI: 

1. Schimbarea e în noi! - concurs de scenete de teatru/mimă/pantomimă pe tematica 

concursului 

- Durata maximă a fiecărui moment este de 10 minute, iar modalitatea de participare este 

individuală sau în grup;  

- Participare indirectă; 

- Se adresează celor 3 categorii de participanți. 

 

2. Schimbarea e în noi! - concurs de compoziții muzicale cu versuri pe tema concursului 

- Durata maximă a fiecărui moment este de 10 minute, iar modalitatea de participare este 

individuală sau în grup;  

- Participare indirectă; 

- Se adresează celor 3 categorii de participanți. 

 

3. Schimbarea e în noi! - concurs de desene/pictură/afişe, colaje; 

- Participare indirectă; 

- Se adresează celor 3 categorii de participanți. 

 

4.  Schimbarea e în noi! - concurs de creații literare  

- Creațiile literare pot fi:  în versuri- maxim 4 strofe sau eseu- maxim 2 pagini; 

- Participare indirectă; 

- Se adresează celor 3 categorii de participanți. 

 

5. Schimbarea e în noi! - concurs de prezentări power-point / fotografie  

-Sunt admise 2 - 5 fotografii care au o legătură logică între ele;  

- O prezentare power-point va conține maxim 10 slied-uri; 

- Participare indirectă; 

- Se adresează celor 3 categorii de participanți. 



 

OBSERVAȚII: 

 La toate secțiunile pot participa elevii claselor primare, gimnaziale şi de liceu; 

 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie şi sunt arhivate un an. Ele pot fi folosite în 

calendare, cărți, materiale promoționale ale proiectului (cu specificarea autorului). 

 Lucrările/prezentările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, 

premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va 

respecta această condiție, concurentul va fi eliminat din concurs. 

 Jurizarea va fi realizată de reprezentanți ai organizatorilor, dar şi ai partenerilor. Se vor 

acorda Premiul I, II, III, Mențiuni şi Premii speciale pentru fiecare secțiune şi categorie de 

participanți.  

Calendar: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

Concursul regional  „Schimbarea e în noi” se adresează elevilor din ciclul primar, gimnazial şi 

liceal, care sunt invitați să exprime original şi artistic tema propusă, respectând secțiunile acestuia.  
 

      Concursul regional „Schimbarea e în noi” se desfăşoară în perioada 11 mai-10 iunie 2020 în 

trei etape: 

- Primirea lucrărilor înscrise la toate secțiunile:  14 mai-3 iunie 2020  

- Jurizarea lucrărilor înscrise la toate secțiunile: 5 iunie 2020 

- Afişarea rezultatelor şi premierea câştigătorilor: 10  iunie 2020 

 

 

- Lucrările/prezentările pentru toate secțiunile cu participare indirectă se expediază prin e-mail. 

Lansarea festivalului-concurs pe site-ul şcolii 

Prezentarea regulamentului 

Promovarea concursului în mediul şcolar 

 

11 mai 2020 

 

Trimiterea prezentărilor/lucrărilor înscrise la toate 

secțiunile  

      14 mai -3 iunie 2020 

Evaluarea şi jurizarea prezentărilor/lucrărilor  

înscrise la toate secțiunile  

5 iunie2020 
 

Afişarea rezultatelor 10 iunie  2020 – pe site-ul şcolii 

Expedierea diplomelor (pentru cei care nu vor 

participa la festivitate) 

Până la sfârşitul lunii iunie 2020 

 



 

A. Depunerea lucrărilor/ prezentărilor: 

 

- Toate materialele se trimit în format electronic. 

-  Cadrele didactice vor trimite materialele în format electronic prin e-mail, până la data de 03 iunie 

2020, la una dintre următoarele adrese de email: monicarusan@yahoo.com, 

adeterec@yahoo.com, lunganiela@gmail.com. 

- Nu se percepe taxă de participare la concurs. 

 

B. Secțiunile concursului: 

 

1. Schimbarea e în noi! - concurs de scenete de teatru/mimă/pantomimă pe tematica 

concursului-participare indirectă 

2. Schimbarea e în noi! - concurs de compoziții muzicale cu versuri pe tema concursului- 

participare indirectă 

3. Schimbarea e în noi! - concurs de desene/pictură/afişe/colaje- participare indirectă 

4. Schimbarea e în noi! - concurs de creații literare - participare indirectă 

5. Schimbarea e în noi! - concurs de prezentări Power-point / fotografie- participare indirectă  

C. Realizarea prezentărilor / lucrărilor:  

 

  Secțiunea desene/pictură/afişe /colaje 

 Lucrările vor fi realizate pe suport hârtie, format A4, tehnica de lucru este la alegere;  

 Fiecare lucrare va fi etichetată pe partea principală, într-un colț, la vedere, cu următoarele 

date: titlul lucrării, nivelul de învățământ, iar pe verso se vor scrie  numele şi prenumele 

elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator, instituția, localitatea şi 

județul; 

 Lucrările vor fi scanate/fotografiate şi vor fi înscrise în concurs de către profesorii 

coordonatori. 

 

Secțiunea creații literare 

 Creațiile literare se vor scrie în format A4, scris la un rând, cu caractere româneşti, creațiile 

literare în versuri -maxim 4 strofe sau  eseurile- maxim 2 pagini, în Microsoft Word; 

 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; 

 La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituția (Times New Roman 12) ; 

 La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12) ; 

 Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol; 

 Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de 

proprietate intelectuală; 

 Criterii de evaluare pentru lucrările depuse la secțiunea Creații literare: acuratețea lucrării, 

conținut adecvat temei concursului, creativitate/ imaginație, promovarea mesajelor pozitive, 

exprimare corectă şi vocabular adecvat. 

 

Secțiunea PPT/ fotografie 

 La această secțiune pot participa elevii claselor din ciclul primar, gimnazial şi de liceu; 

mailto:monicarusan@yahoo.com
mailto:adeterec@yahoo.com
mailto:lunganiela@gmail.com


 Prezentările vor conține 8-10 slide-uri şi trebuie să reflecte viziunea originală a elevului asupra 

subiectului respectiv; 

 Primul slide va conține titlul, numele elevului, profesor coordonator, şcoala, adresa completă; 

 Recomandări: Identificați o problemă şi scrieți despre ea, oferind soluții/ recomandări. Prin 

Prezi/ PPT-ul vostru, promovați valorile, comportamentele pozitive; 

 Fiecare participant va ilustra tema prin fotografie; 

 Fotografiile pot fi alb-negru sau color, tema fiind însoțită de maximum 5 poze; 

 Fotografiile vor fi însoțite de următoarele date: titlul, numele şi prenumele autorului, vârsta, 

şcoala de proveniență, numele profesorului îndrumător; 

 Fotografiile înscrise trebuie să fie originale, realizate de concurenți; 
 Jurizarea se va face de către organizatori. De asemenea, vor fi invitați să participe la etapa de 

evaluare şi jurizare reprezentanți ai instituțiilor partenere; 

 Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo 

manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această 

condiție, concurentul va fi eliminat din concurs; 

 Criterii de evaluare: munca exclusivă a elevului, contribuția individuală, talentul, gradul de 

originalitate şi imaginația pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată. 

 

 

  E.  Criterii de jurizare: 

 Lucrările vor fi evaluate ținând cont de următoarele criterii: relevanța lucrării pentru tematica 

concursului, impactul educațional, originalitate, valoare artistică/ estetică. 

   

  F.  Evaluare: 

 

 Pentru cele mai bune lucrări din concurs se acordă  următoarele premii: Premiul I, II, III, 

Mențiuni, Premii speciale şi diplome de participare. 

 Numărul de premii I, II, III nu poate depăşi 25% din numărul de concurenți/echipaje 

înscrise pe secțiuni şi categorii de participanți. 
 Diplomele, pentru cei care nu vor fi prezenți la premiere, vor fi expediate prin poştă la 

adresa indicată în fişa de înscriere (până la sfârşitul lunii mai 2020). 

 

G.  Observații finale: 

 

 Concursul se adresează elevilor din nivelul  primar, gimnazial şi liceal. 

 Se vor acorda diplome de participare elevilor şi adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare. 

 Juriul concursului va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate, iar transparența acestuia 

va fi asigurată prin postarea tuturor informațiilor, materialelor primite, premiate sau nu, pe 

site-ul şcolii, dar şi prin invitarea instituțiilor partenere să participe la activitățile de 

evaluare. 

 Lucrările primite nu se restituie. Participanții vor fi de acord ca lucrările trimise să fie 

                  folosite în calendare, reviste, culegeri, cărți cu produsele concursului, cu specificarea  

         autorului. Nu se acceptă contestații. 
 Participarea la concurs presupune acordul cu cele menționate mai sus. 

 

 

 



H. Mediatizare şi diseminare: 

- site-ul şcolii: www.apizal.ro 

- articole din presă locală (dosar de presă al proiectului); 

- articole în revista şcolii ,,Vitralii”; 

- pliante şi afişe pentru mediatizare; 

 

Cadrele didactice vor trimite lucrările/prezentările în format electronic pentru toate secțiunile cu 

participare indirectă, până cel târziu la data de 03 iunie 2020, ora 16
00

. Informații suplimentare se pot 

obține de la prof.  Rusan Monica, telefon 0745084879, prof. Lobonț Adela, telefon 0724375525  şi 

prof. Lung Aniela, telefon 0745159096.  

Actualizare Regulament Concurs regional ,,Schimbarea e în noi”, prof. Rusan Monica  

                                                                                                         prof. Lobonț Adela 

                                                                                                        Consilier şcolar prof. Lung Aniela 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău   
 

Director,                                                                                                          Consilier educativ,  

Prof. LUNG IOAN                                                                                   Prof. SLEVAŞ BIANCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

PROTOCOL  DE COLABORARE 

CONCURSUL REGIONAL „SCHIMBAREA E ÎN NOI!” 
din cadrul 

PROIECTULUI  REGIONAL ,, UNITATE ÎN DIVERSITATE” 

EDIȚIA II, 2020 

 

Încheiat astăzi, .............................................. între 

Părțile: 

 

1. Aplicantul 

COLEGIUL TEHNIC “ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU, reprezentat de prof. Lung Ioan, în calitate 

de director  

 

2. Participantul: 

Şcoala …………………………………………………………………., reprezentată de director, prof. 

………………………………………….. şi profesor ………………………………….., în calitate de 

coordonator /îndrumător al elevilor participanți. 

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare: 

 Cooperarea interinstituțională pentru atingerea scopului proiectului; 

 Promovarea activitălor de prevenire derulate în şcoli. 

Art.2 Rolul părților: 

A. Rolul instituției  inițiatoare: 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII 

COLEGIUL TEHNIC ”AL. PAPIU ILARIAN” 

450090 ~ Zalău, jud. Sălaj, B-dul Mihai Viteazul nr.59 

Tel/Fax 0260/616001 e-mail: ct_apizal@yahoo.com 

 

  

  MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII  

COLEGIUL TEHNIC ”AL. PAPIU ILARIAN” 

450090 ~ Zalău, jud. Sălaj, B-dul Mihai Viteazul nr.59 

Tel/Fax 0260/616001 e-mail: ct_apizal@yahoo.com 

 

 



 mediatizarea graficului activităților şi a regulamentului de organizare a proiectului/concursului; 

 preluarea şi selectarea lucrărilor; 

 jurizarea lucrărilor participante de către cadre didactice de specialitate; 

 diseminarea rezultatelor pe blogul proiectului;  

 expedierea diplomelor; 

 publicarea materialelor respectând tema şi condițiile de redactare specificate. 

B. Rolul instituției partenere: 

 expedierea prezentului protocol împreună cu fişa de înscriere a elevilor şi cu lucrările acestora pe adresa 

prevăzută în regulament; 

 respectarea activităților prevăzute în proiect 

Art. 3 Dispoziții finale: 

 Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de 

realizare a obiectivelor comune convenite. 

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților semnatare ori de câte ori 

acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol va 

transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

                           

     DIRECTOR,                                                                  DIRECTOR, 

        prof. Lung Ioan                                                         prof. ............................ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1. 

CONCURSUL REGIONAL 

,,SCHIMBAREA E ÎN NOI!” 

                                                Ediția II – 8 mai 2020 

 

FIŞA DE EVALUARE  

 

 CRITERII DE PERFORMANȚĂ/PREMIERE:  

-  PUNCTAJ MAXIM – 10 PUNCTE 

- Respectarea tematicii concursului şi a timpului alocat- 0,5 puncte/10; 

- Să rezulte cu uşurință un mesaj clar, inteligibil -  mesajul transmis trebuie să fie lipsit de 

ambiguitate, clar, concis şi pe înțelesul tuturor -0,5 puncte/10; 

- Conținutul educațional al mesajului (să conțină îndemne pozitive, şi constructive care 

contribuie la dezvoltarea personală a copiilor şi adolescenților şi a stilului lor de viață - 3 

puncte/10; 

- Originalitate şi ingeniozitate - 3 puncte/10; 

- Impact asupra publicului - 3 puncte/10. 
 

 

 

Numele membrului din juriu ………………………………………. 

 
 Date de identificare a 

elevului participant: 

Punctaj maxim 

0,5 puncte 0,5 puncte 3 puncte 3 puncte 3 puncte 10 

puncte 

Nr. 

Crt. 

Nume şi 

prenume 

elev 

Şcoala/ 

Județul 

Tehnica 

utilizată 

Respectarea 

tematicii 

concursului 

şi a timpului 

alocat 

Claritatea 

mesajului 

Conținutul 

educațional 

al 

mesajului 

Originalitate, 

creativitate,  

ingeniozitate 

Impact 

asupra 

publicului 

Punctaj 

final 

  

 

        

  

 

        

          



 

 

_________________________ 
  

 

Anexa 2 

                                                                                                Şcoala: ................................................................. 

Adresa: ................................................................. 

.............................................................................. 

Tel./Fax: ............................................................... 

E-mail: ................................................................. 

Site: ...................................................................... 

Nr…….  /   …………………… 

 
CONCURSUL REGIONAL  „SCHIMBAREA E ÎN NOI!” 

din cadrul 

PROIECTULUI  REGIONAL ,, UNITATE ÎN DIVERSITATE” 

EDIȚIA  II,  2020 

 

PAGINĂ DE JURNAL* 

 

Unitatea şcolară:____________________________________________________________ 

Prof. coordonator: __________________________________________________________ 

Secțiunea/secțiunile la care ați participat: _______________________________________ 

Numele persoanei care completează pagina de jurnal______________________________ 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestii  

 

 

 

 

 

 

 

Un singur cuvânt pentru proiect (care să 

exprime esența) 



 

Semnătura_____________________ 

*Se completează la finalul proiectului şi se trimite şcolii organizatoare 

 

 

 


