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CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAŢIE 

 

”Eternul feminin în evoluția umanității” 
 

Ediţia a VIII-a, 2020 

 

 

ORGANIZATOR : Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare, Maramureș 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI  

Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare  vă invită să participaţi în calitate de 

partener la proiectului naţional ”Eternul feminin în evoluția umanității”, ediţia a VIII-a, proiect cuprins 

în CAER 2020 (Anexa 2 la OMEC nr 5.597/2019, poziția 1128). 

 

ARGUMENT 

 Tradiţia celebrării femeii datează încă din vremea grecilor. Astfel, zeii şi pământenii sărbătoreau 

femeia-mamă, creatoarea tuturor fiinţelor vii şi simbol al renaşterii perpetue. Astăzi, ziua de 8 Martie 

celebrează femeia de toate vârstele, zâmbetul, gingăşia, generozitatea şi dăruirea ei. Femeia! Poate 

singura fiinţă de pe acest pământ omagiată în toate formele de artă şi cultură. 

 Chiar în condiţii vitrege, femeile şi-au adus contribuţia la progresul omenirii, au schimbat destinele 

unor popoare, cursul vieţii unor mari personalităţi, au contribuit la progresul ştiinţei. 

Prin realizarea proiectului dorim să marcăm Anul Cărții și astfel să facem cunoscute personalităţile 

feminine  - femeia personaj în opere literare,  femeia muză a autorilor lirici , femeia autor . 

        Subiectul, deosebit de generos, dă posibilitatea elevilor să-şi dezvolte și să își pună în valoare 

competenţele artistice și literare. Mai mult, concursul este structurat astfel încât are și secțiuni în limba 

engleză astfel putând să aibă și participare internațională. 

 

Scopul proiectului 

Proiectul își propune inițierea unor activități extracurriculare care să ducă la formarea capacităţii 

de a descoperi rolul femeii în umanitate, utilizând imaginaţia creativă, pentru a realiza produse inedite 

precum și valorificarea potențialului artistic și creativ al elevilor .  

  

Obiectivele specifice ale proiectului 

 Cultivarea unei atitudini positive, de respect față de femeile din viața fiecăruia 

 Stimularea creativității și exprimarea sentimentelor, trăirilor și gândurilor prin activități 

artistico-plastice și practice inedite 

 Stimularea capacității de cercetare și receptarea unui text  

 Atragerea efectivă şi afectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter 

extraşcolar, contribuind la creşterea calitativă a acestora 

 Familiarizarea cu opiniile critice de specialitate şi emiterea unor judecăţi de valoare 

proprii 

 Formarea preocupărilor literare pentru generaţia actuală 
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 Realizarea unui schimb de experiență benefic elevilor și cadrelor didactice 

 Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză 

 Marcarea Anului Cărții 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE  - septembrie 2019-iunie 2020 

 

GRUP ȚINTĂ  

   Elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal , cadre didactice și bibliotecari din 

învățământul preuniversitar 

 

Proiectul propune următoarele activităţi: 

 

A. CONCURS ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

Concursul adresat profesorilor: 
 Prezentarea unor exemple de bună practică realizate în format power point (7- 10 slide-uri), în care 

să rezume activitatea susţinută în şcoală, cu ocazia Zilei internaţionale a femeii, 2020. 

Materialele vor fi trimise pe adresa de e-mail: eternulfemininmm@gmail.com , alături de fișa de 

înscriere – profesori (Anexa 1) și acordul de parteneriat înregistrat, semnat și ștampilat . 

 

Concursului adresat elevilor: 

 

 Secţiunea  CREAȚIE LITERARĂ  ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
- POEZIE  

- ESEU  

Materialele vor fi trimise pe adresa de e-mail: eternulfemininmm@gmail.com , alături de fișa de 

înscriere (Anexa 2) – Vezi pct 2 ”Redactarea lucrărilor”. 

 

 Secțiunea ARTE VIZUALE 

   -PICTURĂ / DESEN / GRAFICĂ 

 -COLAJ 

Materialele vor fi trimise prin poștă pe adresa: 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU IOAN CUZA” BAIA MARE , str. Cuza Vodă nr. 7, 

loc.Baia Mare, jud. Maramureș  alături de fișa de înscriere (Anexa 2) și acordul de parteneriat 

înregistrat, semnat și ștampilat. 

 

 Secțiunea MULTUMEDIA  ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
- POWER-POINT – între 7 – 10 slide-uri 

- FILM  / INTERVIU  - format .avi , .mp4,  durata maximă a filmului - 3 minute  

Materialele vor fi trimise pe adresa de e-mail: eternulfemininmm@gmail.com , alături de fișa de 

înscriere . 

 

1. Inscrierea participanţilor: 

Fişa de înscriere, împreună acordul de parteneriat (înregistrat, semnat,ștampilat , în format .pdf) cu 

lucrările participante, se trimit pe e-mail respectiv poșta, la adresa corespunzătoare secţiunilor alese 

până la data de 20 martie 2020 de către cadrul didactic coordonator. 
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Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor revine cadrului didactic coordonator. De asemenea 

cadrul didactic coordonator are obligația de a se asigura de existența acordului părinților sau al 

susținătorilor legali pentru publicarea fotografiilor în care apar sau pot fi identificați elevii participanți, 

atât pe site-urile menționate, cât și în publicații înrudite cu proiectul sau instituția noastră. Trimiterea 

imaginilor în format tipărit şi electronic presupune consimţământul cadrelor didactice şi al elevilor ca 

acestea să fie făcute publice în spaţiul expoziţional pe site-urile menționate. 

Materialele, imaginile folosite trebuie să respecte drepturile de autor.  

Cadrul didactic coordonator se va asigura că materialele trimise nu au fost folosite și nu vor mai fi 

folosite pentru alte concursuri.  

Materialele trimise pentru a fi jurizate în concurs nu se restituie. 

 

2. Redactarea lucrărilor: 

Secţiunea CREAȚIE LITERARĂ   

- lucrările vor fi redactate în format electronic (de maximum 2 pagini în cazul eseului), folosind un 

editor de text de tip Microsoft Office Word, pe pagină A4, 1,5 cm contur general, font Arial, corp 

de litera 12, obligatoriu cu diacritice;  

- titlul va fi scris cu majuscule (Arial, 14 Bold), centrat; 

- la două rânduri de titlu se vor scrie autorul şi instituţia, iar la un rând după autor se va nota numele 

cadrului didactic coordonator; 

- la două rânduri după numele cadrului didactic coordonator se începe scrierea textului; 

- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume, prenume autor, titlul 

lucrării, editura, oraşul, anul, pagina; 

Secțiunea ARTE VIZUALE 

- lucrările elevilor vor fi realizate pe format A4,folosind tehnica de lucru la alegere.  

- în colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă următoarele: titlul lucrării, numele şi 

prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, 

localitatea, judeţul, secţiunea. 

Secțiunea MULTUMEDIA 
- în cadrul secţiunii media, clipul va dura cel mult 3 minute; 

- un cadru didactic va coordona până la 3 elevi; 

Dispoziții generale : 

- un elev poate participa cu o lucrare/ secțiune; 

- se admit maximum 2 autori la o lucrare; 

- lucrările cadrelor didactice şi ale elevilor vor fi clasificate şi evaluate ţinându-se cont de respectarea 

temei, originalitatea, coerență, corectitudinea lucrării, respectarea cerințelor de redactare. 

- premiile vor consta în diplome . Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni I, II, III care vor consta 

în diplome în format electronic.Fiecare elev şi cadru didactic vor primi diplome de participare în 

format electronic  

- se vor trimite numai lucrări care abordează tematica dată; 

- participarea la concurs presupune acordul cu Regulamentul. 

Notă: Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc 

condiţiile expuse mai sus. 

Nu se admit contestații. 

Nu se percepe taxă de participare 
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B. CONCURS ÎN LIMBA ENGLEZĂ – cu participare internațională 

”Her st@ry beyond story words” 

 

Se adresează elevilor din clasele gimnaziale din diferite unităţi şcolare din România și 

străinătate. 

Concursul se desfăşoară pe 2 secţiuni: 

 

Sectiunea 1 -  Crosswords – se adresează elevilor de gimnaziu din clasele a V-a şi a VI-a. 

Cadrele didactice coordonatoare vor selecta împreună cu elevii participanți o poveste scrisă de  Beatrix 

Potter ( accesați link-ul sau codul QR ) de pe site-ul https://www.gutenberg.org/ 

 

  

 

 

 

 

În urma lecturării elevii îşi aleg fragmentul / fragmentele care le-a(u) plăcut cel mai mult şi realizează 

un rebus folosind cuvinte din acel text. 

Rebusul va fi alcătuit din minim 15 cuvinte şi maxim 20 de cuvinte însoţite de definiţii proprii sau 

definiţii din dicţionar englez unilingv şi va avea şi cheia răspunsurilor. 

Pentru realizarea rebusului se va folosi generatorul de rebusuri de pe unul dintre urmatoarele site-uri:  

( accesați link-ul sau codul QR ) 

 

Link QR code 

http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/crossword-

puzzle-maker.php  

 
                                                  SAU 

http://www.toolsforeducators.com/crossword/ 

 
                                                   SAU 

http://www.crosswordpuzzlegames.com/create.html 

 
Se vor urma paşii din descrierea generatorului de rebusuri. 

Rebusul poate fi însoţit, pentru amprenta artistică şi estetică de imagini sugestive realizate de 

elevi pe marginea textului citit. 

Rebusul, precum şi cheia răspunsurilor vor fi trimise de către profesorul coordonator, sub forma 

unui singur document pdf  la adresa de e-mail  crosswords.herstory@gmail.com   până la data de 20 

martie 2020 însoțit de fișa de înscriere ( Anexa 3 ).  

Fiecare rebus va avea ca denumire numele scolii_localitatea_numele _prenumele elevului_rebus.pdf 

(exemplu:   alicuza_baiamare_pop_ioana_rebus.pdf ) 

Fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3 (trei) elevi.  

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie și nu vor mai face subiectul participării la alte concursuri 

sau publicații. 

Rebusurile elevilor vor fi publicate într-o broșură online pe site-ul www.issuu.com 

LINK QR Code 

https://www.gutenberg.org/ebooks/search/?query=beatrix+potter  
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Criterii de evaluare: 

-         respectarea tuturor cerinţelor din Regulament în ceea ce priveşte datele tehnice 

-         corectitudinea (spelling) cuvintelor folosite şi a definiţiilor 

-         gradul de dificultate al cuvintelor alese pentru a fi incluse în rebus să fie potrivit nivelului de 

studiu și nivelului de limbă engleză al cărţii lecturate 

-         originalitate în elaborarea artistică şi estetică 

  Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni I, II, III care vor consta în diplome în format 

electronic. 

Nu se admit contestații.  

Fiecare elev şi cadru didactic vor primi diplome de participare în format electronic. 

Nu se percepe taxă de participare.  

 

Secţiunea 2  - Bl@g entry - se adresează elevilor de gimnaziu din clasele a VII-a şi a VIII-a. 

Cadrele didactice coordonatoare vor selecta împreună cu elevii participanţi un text adecvat vârstei lor, 

de pe site-ul: ( accesați link-ul sau codul QR ) 

 

Link QR Code 

http://iteslj.org/links/ESL/Reading/  

 
 

Notă: este obligatoriu să se aleagă un text scris de o autoare.  

Se pot alege astfel textele care prezintă un interes real pentru elevi şi care vor motiva lectura de plăcere. 

În urma lecturării, elevii vor redacta un blog entry de minim 180 de cuvinte, maxim 220 de cuvinte în 

care vor prezenta textul ales.  

Textul va avea următoarele caracteristici: 

- va fi redactat cu caractere Arial de 12, la un rând de 1,5, margini de 2cm, format A4, titlul 

textului lecturat și autoarea cu 14 Boldat , la 2 rânduri de titlu - numele și prenumele elevului, 

școala de proveniență și localitatea, numele și prenumele cadrului didactic coordonator 

- blog entry-ul va fi salvat sub formă de pdf 

- nu se numerotează paginile 

Notă: autorul blog entry-ului își asumă întreaga responsabilitate asupra copyright-ului și 

conținutului textului, conform legislației în vigoare. 

Fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3 (trei) elevi. 

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie și nu vor mai face subiectul participării la alte concursuri 

sau publicații. 

Se vor trimite  toate lucrările elevilor într-un singur mail însoţite de un tabel de înscriere la adresa 

blogentry.herstory@gmail.com până la data de 20 martie 2020 însoțit de fișa de înscriere ( Anexa 3 ).  

 

Criterii de evaluare: 

-         respectarea tuturor cerinţelor din Regulament în ceea ce priveşte datele tehnice ( ex. număr de 

cuvinte) 

-         spelling și gramatică 

-         aranjarea în pagină 

-         conținut 

-         complexitatea ideilor 

-         originalitate, stil, limbaj 
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Notă: lucrările care nu respectă formatul propus,cerințele din Regulament  și conțin idei, 

cuvinte, expresii indecente, instigatoare la ură, discriminare de orice fel vor fi descalificate. 

 Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni I, II, III care vor consta în diplome în format electronic. 

Nu se admit contestații.  

Fiecare elev şi cadru didactic vor primi diplome de participare în format electronic. 

Fiecare blog entry va avea ca denumire  

numele scolii_localitatea_numele _prenumele elevului_blogentry.pdf 

(exemplu:   alicuza_baiamare_pop_ioana_blogentry.pdf ) 

Blog entry-urile elevilor vor fi publicate pe blogul proiectului. 

 

Nu se percepe taxă de participare.  

 

Se va realiza un e-book cu ISSN care va curpinde toate lucrările / materialele înscrise în concurs . 
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ANEXA 1   

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Profesori 
 

Concursul de creație 

”Eternul feminin în evoluția umanității”,  

ediţia a VIII-a 

 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic participant 

.................................................................................................................................................. 

Specialitatea ........................................................................................................................... 

Telefon (personal / de contact) : .......................................................................................... 

E-mail: ................................................................................................................................... 

 

Unitate de învăţământ:  

................................................................................................................................................ 

Adresa unității școlare ....................................................................................................... 

Telefon școală ..........................................E-mail școală .................................................... 
 

 

Am luat la cunoștință  prevederile Regulamentului. 

 

 

Data          Semnătura, 
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ANEXA 2 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

elevi 
 

Concursul de creație 

”Eternul feminin în evoluția umanității”,  

ediţia a VIII-a 

 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator 

.................................................................................................................................................. 

Specialitatea ........................................................................................................................... 

Telefon (personal / de contact) : .......................................................................................... 

E-mail: ................................................................................................................................... 

 

Unitate de învăţământ:  

................................................................................................................................................ 

Adresa unității școlare ......................................................................................................... 

Telefon școală ..........................................E-mail școală ..................................................... 

Secţiunea .......................................................................................................... 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele elevului 

 

Clasa 

 

Titlul  lucrării 

 

Secțiunea 

     

     

     

     

 

Am luat la cunoștință  prevederile Regulamentului. 

 

 

Data          Semnătura, 
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Anexa 3  

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

elevi 
 

Concursul de creație 

”Eternul feminin în evoluția umanității”,  

ediţia a VIII-a 

 

PENTRU CONCURSUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

”Her st@ry beyond story words” 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume 

prenume 

elev 

Clasa  Titlul 

textului 

citit 

Cadru didactic 

coordonator 

Adresa 

e-mail 

cadru 

didactic 

Scoala / 

localitatea/ 

judetul  

       

       

       

       

 

Am luat la cunoștință  prevederile Regulamentului. 

 

 

Data          Semnătura, 
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Anexa 4  

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

elevi 
 

Concursul de creație 

”Eternul feminin în evoluția umanității”,  

ediţia a VIII-a 

 

PENTRU CONCURSUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

Bl@g entry  
 

 

Nr. 

crt. 

Nume 

prenume 

elev 

Clasa  Titlul textului 

citit si autoarea 

Cadru didactic 

coordonator 

Adresa e-

mail cadru 

didactic 

Scoala / 

localitatea/ 

judetul  

       

       

       

 

 

Am luat la cunoștință  prevederile Regulamentului. 

 

 

Data          Semnătura, 
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