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CONCURS INTERJUDEŢEAN  CULTURAL – ARTISTIC 

”CRĂCIUNUL ÎN OCHII COPIILOR” 

Ediţia  a IV- a 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 

 

 
 I. ARGUMENT 

 Iarna este anotimpul care trezește în sufletul copiilor emoție și frumusețe. Sărbătorile de 

iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. Zăpezile bogate şi prevestitoare de 

rod îmbelşugat, colindele, mirosul proaspăt de brad, darurile lui Moș Crăsiun şi clinchetele de clopoţei 

ne umplu sufletele de bucurie, creează în sânul familiei o atmosferă de basm, linişte sufletească şi iubire. 

Bucuria copiilor este aşa de mare încât ne minunăm de fiecare dată de puterea pe care o de a transmite 

şi adulţilor emoţiile pe care ei le trăiesc la un nivel maxim. 

Este important să dezvoltăm gustul artistic, să promovăm talentul tuturor elevilor dornici de 

afirmare, deoarece arta este expresia cea mai desăvârşită a sufletului omenesc, ne deosebeşte de 

celelalte vieţuitoare, oferindu-ne unicitate, plăcere şi spirit, libertate şi fantezie. 

Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-şi consolideze unele cunoştinţe despre 

Sărbătorile de iarnă, despre frumuseţe anotimpului alb, din dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi 

prospeţimea lor. 

Concursul “Crăciunul în ochii Copiilor” îşi propune să antreneze copiii în activităţi prin care 

să-şi formeze priceperi şi deprinderi care să le dezvolte potenţialul creator şi să-şi dezvolte simţul 

artistic.  

 

II. SCOP 

Concursul își propune stimularea simțului artistic și valorificarea abilităților și potențialului creator 

al copiilor de vârstă preșcolară și școlară din minim trei județe din România. 

 

Grup țintă: 200 de preșcolari și elevi din clasele P-VIII din unități de învăţământ preuniversitar 

de stat și particular autorizat/acreditat, precum și din Palatele Copiilor din cel puțin trei județe din 

România. 

 

 III. OBIECTIVE 

 Stimulea simțului artistic pentru copiii și elevi din grupul țintă; 

 Valorificarea abilităților și potențialului creator al copiilor și elevilor din grupul țintă; 

 Cultivarea  interesului, respectului şi dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile Sărbătorilor de 

Crăciun în rândul copiilor și elevilor din grupul țintă; 

 Stimularea exprimării propriilor sentimente ale copiilor și elevilor prin mijloace artistice: artă 

plastică, muzică și dans; 
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 IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

1. Concursul este deschis tuturor unităților de învăţământ preuniversitar de stat și particular 

autorizat/acreditat, precum și Palatelor Copiilor: preșcolari și elevi din clasele I-VIII din cel 

puțin trei județe fiind împărţit pe trei secţiuni: 

a) Dans tematic – tema: Crăciunul – participare directă: 

- Elevii vor participa în grup și/sau formație.  

- Un grup/o formație poate participa cu un singur dans; 

- Un cadru didactic coordonatpr poate înscrie în concurs maxim 2 dansuri (grup și/sau 

formație);  

 

b) Interpretare vocală – tema: Cântece de iarnă – participare directă; 

- Elevii vor participa individual (interpretare solo); 

- Un cadru didactic coordonator poate înscrie în concurs maxim 2 elevi. 

 

c) Creație plastică – tema: Iarna în ochii copiilor - participare indirectă: 

- Un elev poate participa la concurs cu o singură lucrare la una dintre secțiunile c), d) sau e). 

- Un cadru didactic coordonator poate înscrie în concurs maxim 2 elevi/2 echipaje. 

- Vor fi înscrise în concurs doar lucările care demonstrează nivelul de vârstă al 

elevului/preșcolarului. Contibuția profesorului/părintelui la realizarea lucrării nu este admisă. 

În caz contrar, lucrările nu vor fi jurizate. 

 

d) Colaj – tema: Iarna în ochii copiilor - participare indirectă: 

- Un elev poate participa la concurs cu o singură lucrare la una dintre secțiunile c), d) sau e). 

- Un cadru didactic coordonator poate înscrie în concurs maxim 2 elevi/2 echipaje. 

- Vor fi înscrise în concurs doar lucările care demonstrează nivelul de vârstă al 

elevului/preșcolarului. Contibuția profesorului/părintelui la realizarea lucrării nu este admisă. 

În caz contrar, lucrările nu vor fi jurizate. 

 

e) Felicitări – tema: Felicitări de Crăciun - participare indirectă. 

- Un elev poate participa la concurs cu o singură lucrare la una dintre secțiunile c), d) sau e). 

- Un cadru didactic coordonator poate înscrie în concurs maxim 2 elevi/2 echipaje. 

- Vor fi înscrise în concurs doar lucările care demonstrează nivelul de vârstă al 

elevului/preșcolarului. Contibuția profesorului/părintelui la realizarea lucrării nu este admisă. 

În caz contrar, lucrările nu vor fi jurizate. 

 

 V. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 1. Concursul se desfăşoară: 

-  DIRECT – secțiunile a) Dans și b) Interpretare vocală, în data de 19 decembrie 2018, începând 

cu ora 13.00, într-o locație transmisă profesorilor coordonatori, cu cel puțin 3 zile înainte: 

 - INDIRECT, prin corespondență, secțiunile c) Creație plastică, d) Colaj, e) Felicitări (data poștei 

16.12.2017). 

 

 2. Concursul se desfășoară pe categorii de vârstă, după cum urmează: 

Secțiunile a) Dans și b) Interpretare vocală: 

- preșcolar; 

- primar; 

- gimnaziu. 

 

 

 



Secțiunile c) Creație plastică, d) Colaj – tema, e) Felicitări: pe clase (grupa mică – clasa a VIII-a) 

 

3. Fiecare cadru didactic coordonator va realiza înscriere în concurs până la data de 16 decembrie 

2018, prin completarea formularului disponibil aici: https://goo.gl/forms/t6aRtxWHbAA22KeQ2 

4. Pentru secțiunile c), d), e), după completarea formularului electronic, cadrul didactic 

coordonator va eticheta corespunzător lucrarea: va capsa o etichetă care va conține: numele și prenumele 

elevului, secțiunea din concurs, unitatea de învățământ, clasa, numele și prenumele cadrului didactic 

coordonator. Lucrările vor fi expediate/depuse din partea unității de învățământ participante pe adresa: 

Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, str. Principatele Unite, nr. 7, Craiova, Dolj, cu mențiunea Pentru 

Concursul ”Crăciunul în ochii copiilor”, însoțite de un plic A4 timbrat și autoadresat, până la data de 

16 decembrie 2018. 
 7. Responsabilitatea organizării şi desfăşurării concursului revine Comisiei de organizare și 

desfășurare constituită la nivelul Școlii Gimnaziale ”Traian” Craiova a cărei componenţă nominală este 

propusă spre aprobare directorului școlii. Directorul școlii este președintele Comisiei. Comisia poate fi 

formată din  5-9 membri.  

 8. Responsabilitatea privind evaluarea lucrărilor revine Comisiei de evaluare constituită prin 

decizia directorului Școlii Gimnaziale ”Traian” Craiova din care fac parte: 

a) Dans: 3 profesori de educație fizică și/sau dans/antrenori/coregrafi; 

b) Interpretare vocală: 1 profesor muzică, 1 prof. înv. primar, 1 prof. înv. preprimar; 

c) Creație plastică: 1 profesor arte plastice, 2 prof. înv. primar și/sau preprimar; 

d) Colaj: 1 profesor arte plastice, 2 prof. înv. primar și/sau preprimar; 

e) Felicitări: 1 profesor arte plastice, 2 prof. înv. primar și/sau preprimar; 

Președintele Comisie de evaluare este directorul școlii/directorul adjunct. 

 9. Se vor acorda 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 mențiune pentru fiecare categorie de 

vârstă și fiecare secțiune (total 60 de premii). Fiecare elev premiat va primi o diplomă care va fi ridicată 

de la sediul școlii organizatoare (de către participanții din județul Dolj/reprezentanți ai acestora) sau vor 

fi expediate participanților din alte județe (în cazul în care au trimis plicuri timbrate). 

 

VI. ATRIBUŢIILE COMISIILOR DE CONCURS: 

6.A. Comisia de organizare și desfășurare: 

 a. promovează concursul la nivelul şcolilor din cel puțin 3 județe; 

 b. înregistrează lucrările; 

c. asigură cadrul de desfăşurare în condiţii favorabile a competiţiei; 

d. publică rezultatele evaluării; 

e. diseminează rezultatele concursului  - faza judeţeană la nivelul comunităţii locale; 

 f. premiază câştigătorii 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 mențiune pentru fiecare categorie 

de vârstă și fiecare secțiune (total 60 de premii). 

 

6.B. Comisia de evaluare: 

 a. stabileşte grilele de evaluare pe baza criteriilor anunţate; 

În cazul secțiunilor  

În cazul secțiunilor c, d, e: 

 b. stabilește eligibilitatea lucrărilor, identificând elementele care demonstrează implicarea 

adulților în realizarea lucrării. 

 c. stabilește lista lucrărilor eligibile; 

d. evaluează lucrările înscrise în concurs;  

 e. stabilește clasamentul. 

 

  

VII. Perioada de desfășurare:  



DIRECT – secțiunile a) Dans și b) Interpretare vocală: 19 decembrie 2018, începând cu ora 13.00, 

Craiova 

- INDIRECT, prin corespondență, secțiunile c) Creație plastică, d) Colaj, e) Felicitări: 20 

decembrie 2018 (Lucrările vor fi expediate pe adresa Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, str. 

Principatele Unite, nr. 7, Craiova, Dolj, cu mențiunea Pentru Concursul ”Crăciunul în ochii copiilor”, 

până la data de 18 decembrie 2018 (data limită la care lucrările vor ajunge) 

Publicarea rezultatelor finale: www.scoala-traian.ro www.facebook.com/scoalatraiancv: 20 

decembrie vor fi publicate rezultatele în mediul online: www.scoala-traian.ro 

www.facebook.com/scoalatraiancv, 

 

        VI. EVALUAREA 

 Comisia de jurizare a dansurilor tematice înscrise la secțiunea a) va evalua momentele artistice 

cu respectarea următoarelor criterii: 

Criterii de apreciere Punctaj maxim 

1. Valoarea artistica a dansului prezentate 2 p 

2. Expresivitatea si sincronizarea in miscare 2 p 

3. Concordanta intre muzica si miscare 1 p 

4. Costumatia scenica 1 p 

5. Tinuta corporala  1 p 

6. Impresia artistica 2 p 

7. Originalitate 1 p 

TOTAL 10 p 

 

Comisia de jurizare a interpretării vocale a participantului înscrise la secțiunea b) va evalua 

momentele artistice cu respectarea următoarelor criterii: 

Criterii de apreciere Punctaj maxim 

1. Acuratețea/Tehnica interpretării 3 p 

2. Dificultatea melodiei 2 p 

3. Impresia artistică 3 p 

4. Autenticitatea și impactul mesajului transmis asupra 

publictului 

2 p 

TOTAL 10 p 

 

Comisia de evaluare a lucrărilor din concurs va evalua lucrările plastice înscrise la secțiunile c) 

d) e) și fiecare categorie de vârtă, ținând cont de următoarele criterii: 

Criterii de apreciere Punctaj maxim 

1. Respectarea temei 1 p 

2. Respectarea caracteristicilor  

elementare 

- încadrare în pagină 

- folosirea adecvată a materialelor 

- folosirea culorilor/nuanţelor/a tonurilor 

3 p 

3. Acurateţea 2 p 

4. Mesajul transmis 2 p 

5. Originalitate/creativitate 2 p 

TOTAL 10 p 

 

             

 VII. DISPOZIŢII FINALE 
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1. Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a concursului sunt suportate de către Școala 

Gimnazială ”Traian” Craiova, cu sprijinul sponsorilor. 

2. Cheltuielile privind transportul, cazarea, masa participanților la secțiunile cu participare 

directe vor fi suportate de fiecare unitate de învățământ participantă. 

3. Cheltuielile privind expedierea lucrărilor către școala organizatoare sunt suportate de școlile 

participante. 

4. Nu se percepe taxă de participare. 

4. Cheltuielile privind expedierea diplomelor vor fi suportate de sponsorul concursului, Asociația 

EduFor Craiova. 

 

Relaţii suplimentare: 

Prof. Diana Brătucu: 0768583671, diana.bratucu@gmail.com: Sectiunile: b) Interpretare 

vocală, c) Creație plastică, d) Colaj, e) Felicitări 

Prof. Ana-Maria Trașcă: 0761618787, anatrasca81@yahoo.com: Secțiunea: a) Dans tematic 

 

DIRECTOR, 

Prof. Maria Dașu       

mailto:diana.bratucu@gmail.com
mailto:anatrasca81@yahoo.com

