
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A  CONCURSULUI 

 

Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului de artă plastică şi 

caligrafie „CULOARE ŞI CONDEIE”. 

 

 

I. Cadrul general 

 

Art. 1. Concursul promovează   în rândul elevilor  libertatea de exprimare prin intermediul desenului şi 

caligrafiei. 

Art. 2. Concursul promovează respectul pentru  valorile fundamentale culturale,  precum şi fair-playul 

competiţional. 

Art. 3. Concursul se desfăşoară  pe două nivele: elevii claselor I-IV şi V-XII 

 

 

II. Etapele concursurilor  

 

.Art. 4. Concursul şcolar se desfăşoară la nivelul următoarelor etape: pe şcoală şi naţională.  

 Art. 5. Selecţia participanţilor la faza naţională se face pe baza rezultatelor obţinute la faza pe şcoală 

la care  participă elevii, conform opţiunii personale şi a cadrelor didactice coordonatoare din fiecare 

şcoală.  

 Art. 6. Graficul de desfăşurare a fazelor concursului se stabileşte de către  coordonatorii  proiectului 

astfel:  

 23 octombrie 2012 – fiecare şcoală desfăşoară etapa pe şcoală; 

 31 octombrie 2012 – 07 noiembrie 2012, faza naţională. 

 Art. 7. Structura probelor: 

1. la etapa pe şcoală -  concurs individual de desene şi caligrafie  

2. la etapa naţională – concurs de desene şi caligrafie 

 

Desfăşurarea concursului - etapa pe şcoală - 23 octombrie  – 30 octombrie 2012 

       În fiecare şcoală:  

 se desfăşoară concursul pe secţiuni 

 se selectează câte o lucrare pentru fiecare domeniu (caligrafie, decorativă, portret, peisaj, 

compoziţie, grafică) al fiecărei secţiuni (Secţiunea I – clasele       I – IV: caligrafie, portret, 

peisaj, compoziţie; Secţiunea II – clasele V – XII: decorativă, portret, peisaj, compoziţie, 

grafică) 

 se trimit prin poştă lucrările pe adresa: Şcoala „Mihai Viteazul”, Târgovişte, Str. Prof. 

Alexandru Vasilescu, Nr. 1, cod poştal 130066, Dâmboviţa, însoţite de un plic autotimbrat şi 

adresa completată pentru destinatarul diplomelor şi/sau adeverinţelor. 

Responsabili: cadre didactice organizatoare din şcolile participante 

Jurizarea lucrărilor - 31 octombrie – 07 noiembrie 2012 

       Se constituie juriul format din cadre didactice de educaţie plastică de la instituţiile 

partenere în proiect şi se desemnează lucrările pentru locul I, II, III şi menţiuni, conform prezentului 

regulament de concurs; 

 

În vederea evaluării lucrărilor de caligrafie, se va ţine cont de următoarele:  

- scrierea în fir continuu 

- proporţia literelor 

- forma şi înclinarea literelor  

- păstrarea distanţei între cuvinte şi între rânduri 

- aşezare în pagină 

- aspect estetic 

- utilizarea stiloului, încărcat cu cerneală albastră 

 

În vederea evaluării lucrărilor plastice, se vor avea în vedere următoarele criterii generale: 



- paginaţia 

- proporţia 

- echilibrul 

- ritmul plastic 

- culoarea 

- originalitatea 

- tehnică proprie sau specifică (pictură, grafică, decorativă) 

- transmiterea unui mesaj 

 

               Expunerea lucrărilor - 08 noiembrie 2012-C.C.D.Dâmboviţa 

Se organizează o expoziţie cu lucrările premiate în sediul C.C.D. 

În paralel Biblioteca Judeţeană realizează un album electronic cu toate lucrările premiate 

Responsabili: prof. Tudor Gabriela, prof. Grigorescu Livia- profesor metodist C.C.D. 

 

  

               Postarea rezultatelor pe site-ul Şcolii „Mihai Viteazul”, Târgovişte şi al C.C.D. 

Dâmboviţa -  09 noiembrie – 15 noiembrie 2012 

Pe site-ul C.C.D. Dâmboviţa vor fi postate următoarele materiale: 

 Lista elevilor premiaţi – locurile I, II, III şi menţiuni, pe secţiuni 

 

 Trimiterea diplomelor de participare şcolilor implicate şi elevilor desemnaţi câştigători -  

10 noiembrie – 10 decembrie 2012   
Se expediază prin poştă diplomele de participare şcolilor implicate şi elevilor desemnaţi câştigători. 

 

IV. Premierea  

Art. 11.  La etapa nationala ierarhia premianţilor se stabileşte de către juriu. Pentru fiecare secţiune şi 

domeniu se acordă premiile I, II, III şi  menţiuni. Se pot acorda şi premii speciale.  

Art. 12. Premiile vor consta în diplome. 

  

V. Dispoziţii finale şi tranzitorii  
 

Art. 13.. Materialele consumabile, incluse în logistica concursului şcolar se asigură de către  şcoala 

organizatoare cu sprijinul unor parteneri.  

Art. 14. Toate cadrele didactice coordonatoare vor primi  diplomă de participare. 

Art. 15.  Profesorii evaluatori vor primi o adeverinţă. 

Art. 16.  Prezentul regulament intră în vigoare o dată cu aprobarea proiectului. 


