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ORGANIZATORI: Colegiul Tehnic “Al. Papiu Ilarian” Zalău 

 

COORDONATORI: consilier şcolar prof. Lung Aniela, prof. Ardelean Daniela, prof. Hossu Cristina, 

prof. Sălăjan Mihaela, prof. Matyas Zinia, prof. Matyas Mirel 

 

PARTENERI: 

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 

2. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj – Biroul de prevenire şi combatere a criminalităţii 

3. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog – Sălaj 

4. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj 

5. Direcţia Judeţeană Pentru Sport Şi Tineret Sălaj 

 

 

COLABORATORI: 

 Liceul Teoretic Cujmir, str. Principală, nr. 1, jud. Mehedinţi, tel. 0252390507, prof. Picioruş 

Cristina; 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ceica, nr. 238/A, jud. Bihor, tel. 0259324452, prof. Tripon Ioana; 

 Şcoala Gimnazială  Nr.1, Bistriţa, B-dul Independenţei, nr. 46, tel/fax 0263236049, Jud. 

Bistriţa Năsăud, prof.  Tofan Anamaria, tel. 0745536923; 

 Liceul Tehnologic “MihaiViteazul”, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău, jud. Sălaj, prof. 

Remeş Viorica, tel. 0747386943; 

 Liceul Tehnologic “Voievodul Gelu”, str. Simion Bărnuţiu, nr. 51, Zalău, jud. Sălaj, tel. 

0260617697, prof. Ianchiş Alina, tel. 0746044891; 

 Liceul Pedagogic ”Gheorghe Şincai”, str. Crişan, nr. 15/A, Zalău, jud. Sălaj, tel. 0260662119 , 

prof. Opre Mihaela;  

 Şcoala Gimnazială Nr 19, Aleea Lăcrămioarelor, nr.2, Braşov, jud. Braşov, tel.0268329007 

Braşov, prof. Voica Carmen 

 Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11, Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj, 

tel 0260678860, prof. Fiţ Lucia; 

 Şcoala Gimnazială "Corneliu Coposu", str. S. Bărnuţiu, nr. 75, Zalău, jud. Sălaj, telefon 

0260612381, prof. Duma Sanda 

 Şcoala Gimnazială ”Ştefan cel Mare”, str. Gen. Grigore Bǎlan, nr. 36 A, Bistriţa, jud. Bistriţa- 

Năsăud, telefon 0263-211278, prof. Lupuţi Monica 

 Colegiul Naţional Economic ”A. Bârseanu”, Str. Lunga, nr.198, Braşov,  tel. 0744340947 prof. 

Lungoci Aritina; 

 Şcoala Gimnazială ”Aron Pumnul”, str. Principală, nr. 9, Cuciulata, jud. Braşov, tel. 

0742053851 prof. Boeriu Marian; 

 Liceul Teoretic Creştin ”PRO DEO” , str. Grigore Alexandrescu, Cluj- Napoca, jud. Cluj, nr. 

26A, tel. 0755 061 891 prof. Mureşan Aurel. 

 

ARGUMENT: 

Concursul îşi propune prevenţia şi reducerea absenteismului şi, implicit, a abandonului şcolar, a 

actelor de violenţă fizică, verbală, precum şi prevenirea consumului de droguri. De asemenea, 

concursul “Nu-ţi frânge zborul!” îşi propune  să ofere alternative pentru creşterea motivaţiei şi 

continuarea studiilor elevilor, precum şi alternative pentru un stil de viaţă sănătos pentru elevii de 

gimnaziu şi liceu din şcolile implicate în proiect. În contextul în care se semnalează tot mai multe 

comportamente antisociale în rândul acestora, şcoala noastră îşi propune să se alăture campaniilor de 



prevenire, pentru a preîntâmpina şi micşora pericolul extinderii acestor fenomene şi în rândul elevilor 

noştri. 

 

 

SCOP: 

Prevenirea absenteismului şcolar, a actelor de violenţă şi a consumului de droguri în rândul 

elevilor şi sensibilizarea acestora asupra comportamentelor ce trebuie adoptate atunci când se 

confruntă cu aceste fenomene; formarea şi dezvoltarea unor componente educaţionale, morale şi de 

caracter – dragostea faţă de sine, dragostea faţă de aproape – în mod special, prin înţelegerea implicării 

elevilor în cunoaşterea riscurilor şi a efectelor la care se expun.   

 

OBIECTIVE:  

 Conştientizarea şi implicarea  elevilor (gimnaziu şi liceu)  în programe de prevenire a 

absenteismului şcolar, a violenţei şi a consumului de droguri;  

 Implicarea elevilor în crearea de mesaje de prevenire (eseu, PPT/ Prezi, muzică, fotografie); 

 Promovarea  comportamentelor pozitive, a dezvoltării personale; 

 Scăderea numărului de absenţe, a fumătorilor/ consumatorilor de droguri şi a manifestărilor 

violente  în rândul elevilor de gimnaziu şi liceu din fiecare şcoală implicată în proiect; 

 Dezvoltarea competenţelor cheie: aptitudini şi competenţe civice, interpersonale, interculturale 

şi sociale. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 elevii din clasele a IX-a din şcoala organizatoare şi din şcolile partenere înscrise la concurs 

în urma anunţului; 

 cadrele didactice de la Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” şi de la şcolile înscrise în 

proiect. 

 

DURATA CONCURSULUI ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 
01 aprilie – 31 mai 2019 – Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău 

 

 Secţiuni: 
 Eseu/Compunere 

 PPT/ Prezi 

 Muzică–creaţie muzicală antiviolenţă/ antidrog 

 Fotografie 

 

 Pot participa elevii claselor gimnaziale şi de liceu 

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

asupra subiectului respectiv. 

 Primul slide va conţine titlul, numele elevului, profesor coordonator, şcoala, adresa 

completă. 

 Recomandări: Identificaţi o problemă şi scrieţi despre ea, oferind şi soluţii, recomandări. 

Prin eseul/Prezi/PPT-ul vostru, promovaţi valorile, comportamentele pozitive. 

 Jurizarea se va face de către organizatori. De asemenea, vor fi invitaţi să participe la etapa 

de evaluare şi reprezentanţi ai fiecărei instituţii partenere: ISJ Sălaj, IPJ Sălaj, CPECA 

Sălaj şi CJRAE Sălaj. 

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

calendare, cărţi, materiale promoţionale ale proiectului (cu specificarea autorului). 

 Pentru fiecare secţiune se vor acorda Premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de 

participare. 



 Pentru activităţile educative incluse în calendarele judeţean şi regional, diplomele de 

participare vor fi semnate de organizatori şi diplomele pentru premii, de organizatori şi de 

inspectorul şcolar general; 

 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 

condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs. 

 

 

Criterii de evaluare: 

 munca exclusivă a elevului; 

 contribuţia individuală, 

  talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea 

realizată; 

 respectarea tematicii concursului 

 

  Calendar:  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansarea concursului pe pagina de 

facebook a proiectului;  

Prezentarea regulamentului 

Promovarea concursului în mediul şcolar 

 

18 martie 2019 

Înscrierea la concurs a participanţilor  

 

01 – 19 aprilie 2019 

Trimiterea lucrărilor 

 

22 aprilie – 10 mai 2019 

valuarea şi jurizarea lucrărilor 20 – 22 mai 2019 

Afişarea rezultatelor şi  premierea 

câştigătorilor 

31 mai pe pagina de facebook a 

proiectului 

Expedierea diplomelor (pentru cei care nu 

vor participa la festivitate) 

Până în 31 august  2019 



 

 

 

 

 

 

 

Avizat,  

Colegiul Tehnic “Al. Papiu Ilarian” Zalău                     

Director, prof. LUNG IOAN                                              

 

 

 

Avizat,  

Inspector Şcolar General, 

Prof. POP MARIA 

 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

la Concursul Regional “Viaţa are prioritate. Cheia e la tine!” 

 

 

Tema Concursului: ”Nu-ţi frânge zborul!”  

 

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu, care sunt invitaţi să exprime original şi 

artistic tema propusă, respectând secţiunile acestuia.  
 

Concursul se desfăşoară în perioada 01 aprilie 2019 – 31 mai 2019 în două etape: 

- Primirea lucrărilor: 22 aprilie- 10 mai 2019 

- Jurizarea lucrărilor: 20 mai – 22  mai 2019 

 

A. Înscrierea participanţilor: 

- 01 aprilie -19 aprilie 2019 (data e-mail-ului) 

- Lucrările se expediază prin e-mail. 

 

B. Depunerea lucrărilor: 

- Fiecare profesor poate înscrie maximum trei elevi cu lucrări; 

- Toate materialele se trimit, împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat. 

- Cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere până la data de 19 aprilie 2019, precum şi 

materialele în format electronic prin e-mail, până la data de 10 mai 2019, la adresa 

mzinia@yahoo.com. Fotografiile în format JPG vor  fi trimise la adresa  

matyasmirel@gmail.com, iar cele în format hârtie, la adresa urmatoare: Colegiul Tehnic 

”Alesandru Papiu Ilarian”, Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr. 59, cu menţiunea Pentru Concursul 

Regional ”Nu-ţi frânge zborul! ” 

- Nu se percepe taxă de participare la concurs. 

 

 

 

 

mailto:mzinia@yahoo.com


 

 

 

C. Secţiunile concursului: 

 

1. Secţiunea Eseuri/ Compuneri 

2. Secţiunea PPT/ Prezi 

3. Secţiunea Muzică -  Imn antiviolenţă/ antidrog 

4. Secţiunea Fotografie 

 

 

D. Redactarea lucrărilor: 

1. Secţiunea Eseuri/ Compuneri 

 

 Eseul/ compunerea se va face în format A4, scris la un rând, cu caractere româneşti, maxim 3 

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 instituţia (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 secţiunea Eseuri/ Compuneri: acurateţea lucrării, 

conţinut adecvat temei concursului, creativitate/ imaginaţie, promovarea mesajelor pozitive, 

exprimare corectă şi vocabular adecvat. 

 

2.  Secţiunea PPT/ Prezi 

 La această secţiune pot participa elevii claselor gimnaziale şi de liceu. 

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

subiectului respectiv. 

 Primul slide va conţine titlul, numele elevului, profesor coordonator, şcoala, adresa completă. 

 Recomandări: Identificaţi o problemă şi scrieţi despre ea, oferind soluţii/ recomandări. Prin 

Prezi/ PPT-ul vostru, promovaţi valorile, comportamentele pozitive. 

 Jurizarea se va face de către organizatori. De asemenea, vor fi invitaţi să participe la etapa de 

evaluare şi jurizare reprezentanţi ai instituţiilor 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 

condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs. 

 Criterii de evaluare: munca exclusiv a elevului, contribuţia individuală, talentul, gradul de 

originalitate şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată 

 

3. Secţiunea Muzică – Imn antiviolenţă/ antidrog 

 Piesele vocal-instrumentale nu trebuie să depăşească 3 minute şi pot fi de orice gen muzical. 

 Piesele trebuie să nu fi fost difuzate pe niciun canal radio sau televiziune. 

 Criterii de evaluare: originalitate, claritatea mesajului, calitatea sunetului, creativitate, 

interpretare. 

 

4. Secţiunea Fotografie 

 La această secţiune pot participa elevii claselor gimnaziale şi de liceu. 

 Fiecare participant va ilustra tema prin fotografie; 



 Fotografiile pot fi alb-negru sau color, tema fiind însoţită de maximum 3 poze; 

 Fotografiile vor fi însoţite de următoarele date sub forma unor etichete: titlul, numele şi 

prenumele autorului, vârsta, şcoala de provenienţă, numele profesorului îndrumător; 

 Un profesor coordonator poate trimite maximum trei fotografii la această secţiune; 

 Fotografiile înscrise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi; 

 Criterii de evaluare:  ilustrarea temei alese, creativitate şi originalitate, mesajul transmis. 

 

E. Evaluare: 

 Pentru cele mai bune lucrări din concurs/ciclu se acordă  următoarele premii: Premiul I, 

II, III, Menţiuni şi diplome de participare. 

 Se vor acorda maximum trei premii şi maximum 3 menţiuni pe fiecare secţiune. 

Numărul de premii I, II, III nu poate depăşi 25% din numărul de concurenţi. 

 Diplomele vor fi expediate prin poştă la adresa indicată în fişa de înscriere (până la data 

de 10 mai 2019). 

 

        E. Observaţii finale: 
 Numărul de lucrări acceptate în cadrul concursului este limitat la maximum 3 lucrări de 

fiecare profesor îndrumător.  

 Concursul se adresează elevilor din nivelul gimnazial şi liceal. 

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

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

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

pagina de facebook proiectului, dar şi prin invitarea instituţiilor partenere să participe la 

activităţile de evaluare. 

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

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

autorului. Nu se acceptă contestaţii. 

 Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus. 

 

F. Mediatizare şi diseminare: 

- site-ul: www.apizal.ro 

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

- pliante şi afişe pentru mediatizare; 

- pagina de facebook a  proiectului 

 

 

 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

 

 

Echipa de proiect 
 

 


