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PROIECT JUDEȚEAN „DIVERSITATE ȘI EGALITATE” 

CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ 

EDIȚIA A III-A 

 

Cuprins în CAEJ 2022-2023 poziția E7 

Poiect cofinanțat de Consiliul Județean Covasna 

 
ORGANIZATORI: Școala  Gimnazială „Nicolae Colan”  

 

SCOPUL  PROIECTULUI : 

 

 Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, precum 

şi la schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice faţă de aceştia. 

 Formarea competențelor înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, 

deprinderi/abilități și aptitudini; 

 Creșterea prestigiului municipiului Sf. Gheorghe, a județului Covasna, prin promovarea 

istoriei naționale și locale. 

 

COORDONATORII PROIECTULUI: Dobrean Maria-Viorica, Ciorici Ana -Alina 

 

GRUPUL ŢINTĂ: 
- elevii ciclului primar, secția română și secția maghiară    

- elevii ciclului gimnazial, secția română și secția maghiară  

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE  
 

1. Creații plastice (învățământ primar și gimnazial) 

Elevii vor desena/picta sau vor face colaje cu tema „Tradiții și obiceiuri de Crăciun”.  

 Lucrările vor fi realizate în format A4. 

 Pe spatele lucrărilor, vor specifica: numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitatea, 

numele și prenumele cadrului didactic îndrumător. 

 Fiecare cadru didactic îndrumător poate trimite maxim 3 lucrări. 

 

Creații literare (învățământ gimnazial) 

Elevii vor redacta o compunere 1-2 pagini, cu tema „Tradiții și obiceiuri de Crăciun”.  

Redactarea lucrării se va face în Microsoft Office Word 2007/2013, format A4, scris la 

            un rând, Times New Roman 12, cu margini egale de 20 mm (text aliniat Justify); 

 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; 

 La două rânduri sub titlu se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New Roman, l2), la 

1,5 rânduri; 

 La două rânduri sub text se va scrie:  numele și prenumele elevului, clasa, școala, 

localitatea, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător. 

 Fiecare cadru didactic îndrumător poate trimite maxim 3 lucrări. 

 

Înscrierea candidaţilor:

Se va completa o singură fişă de înscriere pentru fiecare cadru didactic îndrumător şi se va 

trimite (Anexa 1), odată cu lucrările elevilor pe adresa: Școala Gimnazială „Nicolae Colan”, 
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în atenția: 
 d-nei Dobrean Maria (pentru învățământul gimnazial, secția română),  

 d-nei Bodotr Vilma (pentru învățământul gimnazial, secția maghiară) 

 d-nei Ciorici Ana-Alina (pentru învățământul primar, secția română ) 

 d-nei Mezei Iringó (pentru învățământul primar, secția maghiară) 

 

 Adresa: Sf. Gheorghe, str. Lalelei, nr. 7, jud. Covasna, cod 520086. 

 Depunerea sau trimiterea lucrărilor se face până la data de  21 noiembrie 2022. 

 Creațiile literare și fișele de înscriere pot fi trimise și în format electronic, până la data de 

21 noiembrie 2022,  pe adresa proiectescoalacolan@gmail.com.   

 Nu se percepe taxă de participare. 

 

Premiere: 
Diplomele și premiile vor fi trimise prin poșta școlară.   

 

2.Simpozion cu tema „Strategii de lucru eficiente în integrarea școlară a copiilor cu CES”  
Grup țintă: cadre didactice din județul Covasna din învățământul tradițional și învățământul 

special. 

Înscrierea cadrelor didactice participante la simpozion se va face pe baza fișei de înscriere. 

Fiecare cadru didactic va trimite on-line fișa de înscriere cu lucrarea, pe adresa 

proiectescoalacolan@gmail.com, până la data de 25 noiembrie 2022, cu care va participa la 

simpozion, ce va avea loc în 8 decembrie 2022, ora 14.00, online. Linkul de acces va fi transmis 

participanților, în 8 decembrie. Lucrările simpozionului se vor publica într-o revistă cu ISSN, 

oferind exemple de bune practici pentru cadrele didactice din județul Covasna. Persoanele 

participante la simpozion vor primi diplome de participare. 

Redactarea lucrării se va face în Microsoft Office Word 2007/2016, format A4, scris la un rând, 

Times New Roman 12, cu margini egale de 20 mm (text aliniat Justify); 

 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; 

 La două rânduri sub titlu se va scrie numele și prenumele cadrului didactic și școala 

 La un rând sub școală, se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New Roman, 12), la 

1,5 rânduri (2-3 pagini).  

 

Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru conținutul lucrărilor, întreaga responsabilitate 

revenind autorilor.

Nu se admit contestaţii.

Datele personale nu vor fi utilizate în alte scopuri în afară de cele ale proiectului. 
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Anexa 1 

FIȘA DE ÎNSCRIERE 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMATOR: 

ȘCOALA :  

JUDEȚUL: COVASNA 

E-MAIL :  

TELEFON :  

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

    Clasa Secția       Secțiunea   Titlul lucrării 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 
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Anexa 2 

FIȘA DE ÎNSCRIERE - SIMPOZION 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: 

ȘCOALA :  

JUDEȚUL:  

E-MAIL :  

TELEFON :  

TITLUL LUCRĂRII: 

 


