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REGULAMENT 

Concursul județean ,,Culori de primăvară”- Ediția I 

18 martie 2023 

 

 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

Titlul proiectului:  

Proiectului educațional județean ,,Culori de primăvară” aprobat în Calendarul Activităților 

Educative Extrașcolare Județene, an școlar 2022-2023, nr. 14000/21.10.2022, poziția 121, domeniul 

cultural–artistic, culturi şi civilizaţii (limbi moderne, competențe lingvistice) și domeniul cultural artistic – 

folclor, tradiţii, obiceiuri. 

Organizator:  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VIRGIL CALOTESCU”, BASCOV 

 

 Data concursului: 18.03.2023  

 Persoane de contact: Ceapă Irina, tel. 0773389305 

Tematica concursului este legată de anotimpul primăvara și de tradițiile, sărbătorile și obiceiurile 

specifice acestuia.  

 

Se desfășoară pe patru secțiuni: 

 

Secțiunea A – PICTURĂ 

– Clasele pregătitoare – a IV-a 

 

Sectiunea B – DESEN 

– Clasele pregătitoare – a IV-a 

 

Sectiunea C – ENGLEZĂ - Compoziții lingvistice având tematica anotimpul primăvara, tradițiile, 

sărbătorile și obiceiurile specifice acestuia.  

– Clasele a V-a și a VI-a 

 

Sectiunea D – GERMANĂ - Compoziții lingvistice având tematica anotimpul primăvara, tradițiile, 

sărbătorile și obiceiurile specifice acestuia.  

– Clasele a V-a și a VI-a 

 

Loc de desfășurare: Școala Gimnazială ,,Virgil Calotescu”, Bascov, județul Argeș 

Participanţi la proiect: elevi și cadre didactice din județul Argeș 

Descrierea activității principale: 

Lucrările elevilor vor avea ca temă anotimpul primăvara și de tradițiile, sărbătorile și obiceiurile specifice 

acestuia.  
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- Creație literară engleză/germană (clasele V - VI) - elevii vor avea de realizat un text/eseu 

ce va avea ca temă anotimpul primăvara, precum și anumite cerințe de vocabular, ortografie, 

punctuație, morfologie. Pot participa la acest concurs elevii claselor V - VI, 1 elev/ cadru 

didactic; 

- Creație plastică (pictură - desen), clasele CP - IV - Lucrările vor avea ca temă anotimpul 

primăvara. Creațiile plastice trebuie realizate  în format A4. Acestea vor fi realizate în tehnica la 

alegere fie folosind acuarele (pictură), creioane colorate   sau carioci (desen). Fiecare 

participant la concurs va avea asupra lui materialele necesare pentru realizarea creaţiilor 

artistice. Unitatea școlară organizatoare NU va pune la dispoziție materialele necesare 

realizării desenului și al picturii (acuarele, pensule, carioci etc.). Pot participa la acest 

concurs elevii claselor CP - IV, 1 elev/cadru didactic. 

 

Timp de lucru: 90 minute (9.00 – 10.30) 

 

Evaluare se realizează cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare și de notare, pe baza unui 

punctaj pe scara 10-100, acordându-se 10 puncte din oficiu, între orele 11.00 – 16.00. 

 

Înscrierile se realizează până la data de 12 martie 2023, numai pe adresa de e-mail: 

concursuri@scoalabascov.ro, cu mențiunea Concurs CULORI DE PRIMĂVARĂ, Secțiunea….  

Mail-ul trebuie să conțină Fișa de înscriere și în format Word + Acordul de Parteneriat.  

 

Programul activităților: 
► 8.30 – 8.45 → intrarea elevilor în sălile de concurs, conform listelor afișate la avizierul școlii și     pe 

site-ul școlii; 

► 9.00 – 10.30 → desfășurarea concursului 

 

Notă: Nu se admit contestații. 

Elevii care doresc să predea lucrarea înainte de expirarea timpului, pot părăsi sala de concurs 

cel mai devreme după o oră de la începerea probei. La părăsirea sălii de concurs, elevii nu primesc 

subiectele. 

Rezultatele vor fi afișate la avizierul școlii și pe site-ul școlii, după ora 18. 

 

Nu se percepe taxă de participare! 

 

Activitățile concursului sunt organizate și jurizate pe nivelurile: învățământ primar și învățământ 

gimnazial.  

Un cadru didactic poate coordona 1 elev și își asumă originalitatea lucrărilor trimise. Evaluarea lucrărilor 

va fi realizată de către o comisie de evaluare ce va fi constituită din profesorii coordonatori și cadre didactice 

colaboratoare. 

Criterii de evaluare: originalitate, creativitate, calitatea lucrării, raportul dintre tema concursului şi 

conţinut. 

 

Orice alte detalii se pot obține la tel. 0773389305 – Ceapă Irina Mihaela    
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