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CONCURS „CARNAVAL DEOSEBIT” 

C.A.E.J. 2022-2023, POZ.15 

 

Scopul activității: 

Dezvoltarea unor sentimente pozitive și sensibilizarea copiilor școlari față de trecut, de 

tradițiile și obiceiurile străvechi practice în perioada dintre Bobotează și Miercurea Cenușie, perioadă 

în care se organizează baluri mascate. Elevii vor realiza, confecționa măști, pe care pot folosi în 

timpul balului mascat când va fi premierea. 

Dezvoltă aptitudinea artistică, creativitatea și fantezia copiilor. 

Coordonatorii proiectului: Bajcsi Erika, Pál Rozália 

Grupul țintă: școlarii, secția maghiară și secția română 

Regulament de participare: 

Secțiunea I. – creație tehnologică/abilități practice 

Elevii vor confecționa măști din diferite materiale și cu diferite tehnici. Materialele și 

tehnicile sunt la alegerea școlarului. 

Secțiunea II. – creație tehnologică/abilități practice/desen 

Secțiune destinată elevilor cu nevoi educaționale speciale atât din școlile speciale cât și celor 

integrați în învățământul de masă. Elevii vor confecționa măști din diferite materiale și cu diferite 

tehnici. Materialele și tehnicile sunt la alegerea școlarului. 

La ambele secțiuni se atașează pe spatele măștii o etichetă cu următoarele date: 

Numele și prenumele elevului: 

Clasa: 

Școala: 

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător: 

Localitatea: 

 

 



Program concurs:  

Înscrierea și expedierea lucrărilor se va face în perioada 6. ianuarie – 3. februarie 2023. 

Data limită a trimiterii lucrărilor este 3. februarie 2023. 

Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări, indiferent de secțiune. 

Lucrările elevilor se trimite împreună cu fișa de înscriere (Anexa 1). 

Fără taxă de participare! 

 

CRITERII DE EVALUARE 

Se vor acorda premiile I, II, III pentru școlarii participanți și adeverință pentru cadrele didactice 

îndrumătoare. 

Se va aprecia:  

 originalitatea 

 creativitatea 

Comisia de jurizare: 

 Bajcsi Erika – prof. înv. primar 

 Pál Rozália – prof. înv. primar 

 Mezei Iringó – prof. înv. primar 

 Alexandrescu Gabriela – prof. înv. primar 

 Gabory Susana – prof. lb. engleză 

Finalizare:  

Cu toate lucrările primite se va organiza o expoziție în sala de sport și vom înmâna diplomele în 

cadrul „Balului mascat” pe data de 17. februarie 2023. 

Instituția parteneră: 

 Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe, reprezentată de Kocsis Hunor 

 

 

 

 



Anexa 1. 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS JUDEȚEAN „CARNAVAL DEOSEBIT” 

Ediția I 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: ____________________________________ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: _____________________________________________________ 

LOCALITATEA: ________________________________, JUDEȚUL:________________________ 

NR. TELEFON: _______________________, E-MAIL: ___________________________________ 

 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI SECȚIUNEA CLASA 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

DIRECTOR:                                                                                       PROFESOR COORDONATOR: 

 

 

 


