MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ

Centrul Judeţean de Resurse
şi de Asistenţă Educaţională Sălaj

Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică Sălaj

Zalău, Str. Unirii, nr. 7, cod: 450059, tel: 0360566131, 0360566132, fax: 0260 619833,
e-mail: cjrae_salaj@yahoo.com, cjapsalaj@yahoo.com, site: www. cjraesalaj.ro
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CONCURS DE CONSILIERE ŞCOLARĂ PRIN ART-TERAPIE
“EXPRIMĂ-TE LIBER”
A.1. Numele instituţiei/unităţii de învăţământ organizatoare:
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj – Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică Sălaj
Adresa completă: Str. Unirii, nr. 7,etaj 2, loc. Zalău, jud. Sălaj
Nr. de telefon: 0360566131, 0360566132, fax: 0260/ 619833
Site şi adresă poştă electronică: site www.cjrae_salaj.ro, email: cjrae_salaj@yahoo.com
A.2. Instituţii implicate în concurs ca parteneri: Consiliul Judeţean Sălaj, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Sălaj
A.3. Coordonatorii concursului:
Regional:


Director

CJRAE

Sălaj:

prof.

psih.

dr.

Melania

Gârdan,

(tel.

0757/725009

e-mai:

0741/953618),

e-mail:

cjrae_salaj@yahoo.com),


Coordonator

CJAP

Sălaj:

prof.psih.

Adina

Mesaroş

(tel.

cjapsalaj@yahoo.com)
Judeţean:
BISTRIŢA NĂSĂUD: Director CJRAE, prof. Daniela Hudrea (tel.0746/434252) / Coordonator CJAP,
prof. psih. Luciana Sidor (tel. 0745/ 692655)
CLUJ: Director CJRAE, prof. psih. Veronica Bogorin (tel. 0744/529524)/ Coordonator CJAP, prof.
psih. Ruxandra Vasilescu (tel. 0744/539110)
MARAMUREŞ: Director CJRAE, prof. psih. Cristina Ambruş (tel. 0748/131304) / Coordonator CJAP,
prof. psih. Florentina Baciu
SATU MARE: Director CJRAE, prof. psih. Sînziana Cristea (tel. ) / Coordonator CJAP, prof. Havrincea
Aurelia, (tel. )
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BIHOR: Director CJRAE, prof. Simina Hint (tel. 0743971992), Coordonator CJAP
SĂLAJ: Prof. psih. Lorena Cernucan (0747/779256) / Prof. psih. Anca Dragoş (0748/103228)

B.INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: Consiliere şcolară prin art-terapie ”Exprimă-te liber” -concurs
B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale
B3: Ediţia a II - a
B4: Număr participanţi la nivel regional: 100 de elevi şi 20 de cadre didactice

C. REZUMATUL PROIECTULUI
Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate la nivel regional: 100 de elevi şi 20 de cadre
didactice.
a. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:


beneficiari direcţi: elevii participanţi la concurs



beneficiari indirecţi: cadre didactice şi elevi spectatori, părinţi, membrii comunităţii.
b. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
1.Workshop cu consilierii şcolari din fiecare judeţ şi organizatorii din cadrul Centrului Judeţean de

Asistenţă Psihopedagogică;
2 Anunţarea şi promovarea concursului în fiecare judeţ;
3. Preselecţia elevilor la nivel de şcoală;
4.Desfăşurarea concursului la nivel judeţean;
5.Desfăşurarea concursului la nivel regional; Vizitarea obiectivelor turistice Grădina Botanică Jibou
şi Grădina Zmeilor Gîlgău Almaşului.
c. Descrierea activităţii finale (faza regională)
La faza regională a concursului “Exprimă-te liber” participă elevi de nivel gimnazial şi liceal care au
fost premiaţi (premiul I şi premiul Special ) la nivel judeţean alături de cadre didactice şi organizatori din
cadrul CJRAE – CJAP, din judeţele: Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Bihor şi Sălaj. Concursul
se axează pe tema „Fiecare om este valoros”. Prin abordarea acestei tematici se urmăreşte îmbunătăţirea
calităţii vieţii şi dezvoltarea stilului de viaţă sănătos. Elevii se vor exprima liber, individual sau în grup,
utilizând tehnici art-terapeutice (muzică, desen, pictură, dans, teatru, mimă, fotografie, compoziţie literară,
colaj, afiş, etc.). Vor fi apreciate momentele de exprimare care satisfac următoarele criterii: originalitate,
impact psihologic asupra publicului, caracter educativ. Juriul va fi compus din reprezentanţi ai
organizatorilor dar şi ai participanţilor din toate judeţele partenere. Se va acorda premiul I, II şi III şi premiul
special „Exprimă-te liber”, atât la nivel gimnazial cât şi la nivel liceal. Premiile constau în diplome, sume de
bani, tricouri şi genţi inscripţionate cu logo-ul concursului. Concursul la nivel regional se va desfăşura
astfel: primirea participanţilor, prezentarea concursului, desfăşurarea concursului, festivitatea de premiere şi
vizitarea unor obiective turistice din judeţ.
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d. Parteneri organizare: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj, Şcoala
Gimnzială Bălan, Grădina Botanică Jibou.

A.

PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context:
În anul şcolar 2011 – 2012, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj şi Centrul

Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Sălaj au realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj,
unităţile de învăţământ din judeţ şi Consiliul Judeţean Sălaj, în perioada 3 - 4 mai, prima ediţie a concursului
judeţean de consiliere şcolară prin art-terapie „EXPRIMĂ-TE LIBER!”. Scopul concursului a fost
implicarea elevilor de nivel gimnazial şi liceal în realizarea unor lucrări ingenios concepute şi transmiterea
unor mesaje educaţionale de impact prin intermediul diferitelor tehnici de exprimare specifice art-terapiei.
Prin acest proiect consilierea se realizează în cadrul unui concurs cu public, în care rolul consilierului este
preluat de către elevii participanţi, care transmit mesaje pozitive, educative şi originale pe o tematică de
actualitate, prin tehnici de exprimare art-terapeutice, la liberă alegere. Mesajele astfel concepute au fost
transmise de elevi către elevi, aceştia având posibilitatea să se exprime liber, neîngrădit, cu privire la
tematica propusă.
Art-terapia este o metodă revoluţionară de dezvoltare a abilităţilor de comunicare a unei persoane, de
îmbunătăţire a stimei de sine şi de reducere a nivelului de stres. Această tehnică foloseşte arta ca mijloc de
expresie pentru comunicarea gândurilor, atitudinilor, conflictelor şi sentimentelor mai degrabă decât
judecarea produselor finale. Tehnicile art-terapeutice sunt tehnici hibride, inspirate din disciplinele artei şi
ale psihologiei, obiectivul principal urmărit fiind utilizarea creativităţii în vindecarea şi îmbunătăţirea
calităţii vieţii. Ca beneficii secundare, evocate şi în literatura de specialitate (Williams şi Wood, 1975) prin
art-terapie este stimulată dezvoltarea cognitivă, afectivă şi motrică (Drugaş, 2010). Mecanismul psihologic
pe care se bazează utilizarea acestor tehnici este proiecţia. Artele vizuale constituie o cale de evaluare a
personalităţii, a capacităţilor şi dificultăţilor de a se adapta la mediul social. Problemele neconştientizate sunt
exprimate simbolic în produsele creaţiei artistice ale persoanei.
Argumentele care stau la baza iniţierii acestui gen de concurs, constau în convingerea că impactul
mesajelor educaţionale asupra publicului va fi mai mare, deoarece statutul social şi vârsta celor care transmit
mesajul va fi în concordanţă cu caracteristicile elevilor din public, ceea ce va facilita identificarea cu aceştia
şi sporirea gradului de atenţie şi credibilitate. De asemenea, se vor utiliza tehnici art-terapeutice care sunt
sunt mai atractive şi mai interesante faţă de alte tehnici clasice.

D.2. Scopul proiectului
Îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor din punct de vedere bio-psiho-social, prin libertatea de expresie
şi art-terapie.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului


Dezvoltarea unui stil de gândire raţional, pozitiv şi adaptativ;
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Diferenţierea între comportamente dezadaptative şi adaptative;



Identificarea de alternative comportamentale sanogene;



Învăţarea modalităţilor de a face faţă influenţelor negative venite din mediu;



Însuşirea unor tehnici de autocontrol comportamental;



Însuşirea unor tehnici de comunicare asertivă.

D.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.
Beneficiari: Elevi de nivel gimnazial şi liceal
D.5. Durata desfăşurării proiectului la nivel judeţean şi regional: 04. 03.2013 – 11.05.2013
D.6. Descrierea activităţilor
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVELUL FIECĂRUI JUDEŢ PARTICIPANT:

a. ACTIVITATEA NR.: 1
b. Titlul activităţii: Workshop cu consilierii şcolari din fiecare judeţ şi organizatorii din cadrul
Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică din județele participante
c. Data/perioada de desfăşurare: 04. 03.2013.
d. Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar Judeţean (sau o locaţie stabilită de fiecare judeţ)
e. Participanţi: Consilierii şcolari din judeţ şi organizatorii din cadrul Centrului Judeţean de
Asistenţă Psihopedagogică
f. Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Judeţului (oferirea locaţiei privind desfăşurarea workshop-ului)
g. Descrierea activităţii::
-

Diseminarea rezultatelor proiectului din anul anterior;

-

Analiza evenimentului din anul anterior în termenii analizei SWOT;

-

Propunerea unor modalităţi de îmbunătăţire şi optimizare a evenimentului;

-

Prezentarea temei concursului: „Fiecare om este valoros”.

-

Stabilirea modalităţilor de promovare a concursului;

-

Întocmirea regulamentului şi a principalelor aspecte organizatorice.
h. Responsabil(i): coordonatorul şi profesorii psihologi din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică din judeţele participante
i. Beneficiari: organizatorii evenimentului şi colaboratorii implicaţi
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare:

-

observarea modalităţii în care consilierii şcolari se implică activ în brainstormingul pe tematicile
legate de analiza şi optimizarea concursului;

-

aplicarea unui chestionar de feedback, în care consilierii şi participanţii la activitate îşi exprimă
părerea cu privire la utilitatea workshop-ului.

a. ACTIVITATEA NR.: 2
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b. Titlul activităţii: Anunţarea şi promovarea concursului
c. Data/perioada de desfăşurare: 05.03.2013 – 08.03.2013
d. Locul desfăşurării: Inspectoratele Şcolare ale Judeţelor implicate, unităţile de învăţământ din
judeţ care participă la concurs (Conferinţa de presă realizată în cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului,
anunţul şi promovarea concursului în toate unităţile de învăţământ din judeţ în care îşi desfăşoară activitatea
consilierii şcolari)
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc):
La anunţul şi promovarea evenimentului vor participa directorul CJRAE , coordonatorul CJAP,
profesorii psihologi din cadrul CJAP, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar, consilierii şcolari din judeţ,
cadre didactice, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi reprezentanţi ai presei locale.
f. Parteneri: Inspectoratul Şcolar al judeţului, Consiliul Judeţean
g. Descrierea activităţii::
- Mediatizarea concursului în presa locală prin prezentarea acestuia în cadrul conferinţei de presă realizată la
nivelul ISJ;
- Sesiuni informative realizate în şcoli de către consilierii şcolari: informarea cadrelor didactice şi a elevilor
(specificul concursului, activităţi şi etape, tehnici utilizate, tematicile concursului, termene, criterii de
selecţie, premii şi beneficii), distribuirea de afişe şi alte materiale informative, expunerea unei prezentări
Power – Point cu descrieri şi imagini din cadrul primei ediţii a concursului.
h. Responsabil(i): CJRAE – CJAP Sălaj – consilierii şcolari din judeţ
i. Beneficiari: elevi şi cadrele didactice
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare:
Monitorizarea apariţiilor unor articole privind evenimentul, în presa locală şi rapoartele întocmite de
către consilierii şcolari şi vizate de către directorii unităţilor de învăţământ, privind modul în care s-au
desfăşurat sesiunile de informare în şcoli.

a. ACTIVITATEA NR.: 3
b. Titlul activităţii: Preselecţia elevilor la nivel de şcoală
c. Data/perioada de desfăşurare: 11.03.2013 – 29.03.2013
d. Locul desfăşurării: Unităţile de învăţământ din judeţ
e. Participanţi: Consilierii şcolari care coordonează concursul la nivel de şcoală, cadrele didactice
implicate, elevii care doresc să participe la concurs.
f. Parteneri: Inspectoratele Şcolare Judeţene, Consiliul Judeţean
g. Descrierea activităţii::
-

Consilierul şcolar împreună cu cadrele didactice implicate vor identifica elevii care doresc să se
înscrie în concurs. După identificarea grupului de participanţi, consilierul şcolar în colaborare cu
cadrele didactice vor întocmi un scurt proiect de activitate în care vor descrie modalitatea în care se
va desfăşura preselecţia elevilor la nivel de şcoală. Proiectul va fi înaintat către CJAP.
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-

Organizarea atelierelor de lucru în care elevii îşi pregătesc momentul de liberă exprimare în funcţie
de tematica concursului „Fiecare om este valoros”. Fiecare elev sau grup de elevi va fi coordonat de
către consilierul şcolar sau un cadru didactic din şcoală.

-

Demararea concursului „Exprimă-te liber” la nivel de şcoală.

-

Înscrierea câştigătorilor concursului (premiul I, II, III, premiul special) la etapa judeţeană, prin
transmiterea unei cereri de înscriere către CJRAE – CJAP.
h. Responsabil(i): consilierii şcolari din cadrul unităţilor de învăţământ din judeţ
i. Beneficiari: elevii şi cadrele didactice din judeţ
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: participarea unui reprezentant din cadrul CJRAE - CJAP

la preselecţia realizată la nivelul şcolilor; feedback din partea unităţilor de învăţământ (direcţiune, elevi,
profesori, părinţi).

a. ACTIVITATEA NR.: 4
b. Titlul activităţii: Desfăşurarea concursului la nivel judeţean
c. Data/perioada de desfăşurare: 03.04.2013 – 04.04.2013
d. Locul desfăşurării: (locaţie aleasă de fiecare judeţ participant la concurs)
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc):
-

Organizatorii concursului la nivel judeţean: CJRAE – CJAP;

-

Juriul;

-

Elevii de nivel liceal şi gimnazial şi cadrele didactice participante cu lucrări în concurs;

-

Elevii, cadrele didactice şi părinţii în calitate de spectatori;

-

Invitaţi speciali.
f. Parteneri: Inspectoratul Şcolar al judeţului, Consiliul Judeţean
g. Descrierea activităţii::

- Concursul se va desfăşura pe parcursul a două zile. O zi va fi destinată participanţilor din şcolile
gimnaziale iar alta liceelor.
- Participanţii îşi vor prezenta momentul de liberă exprimare pe baza unui desfăşurător anunţat anterior de
către organizatori.
- Tehnici de exprimare: Scenetă de teatru: dramă, umoristică, etc. (durata: 5 minute); Film (durata: 5
minute); Meloterapie - compoziţii muzicale cu versuri (un cântec/participant sau grup de participanţi);
Fotografie (2 - 5 fotografii care au o legătură logică între ele; se expun pe panou); Desen/pictură/colaje (se
expun pe panou); Compoziţie literară - poezie, poveste (1 – 3 pagini); Alte tehnici (tehnica va fi detaliată la
înscrierea în concurs).
- Pentru fiecare moment de liberă exprimare, prezentatorul evenimentului va preciza: numele
elevului/elevilor, numele profesorului coordonator, tehnica de exprimare şi tematica.
- Elevii pot participa individual sau în grup. Nr. maxim de elevi/grup este de 4.
- Juriul va evalua fiecare moment, conform criteriilor din fişa de notare şi rezultatele vor fi prezentate la
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finalul concursului, în cadrul festivităţii de premiere (Anexa 1).
- Un reprezentant din fiecare județ va comunica către CJAP Sălaj lista elevilor premiaţi (premiul I, II, III şi
premiul special) atât de la nivel gimnazial cât şi de la nivel liceal, iar elevii care au obţinut premiul I şi
premiului special la nivel gimnazial şi liceal vor participa la concursul de nivel regional. (Anexa 2)
- La concursul regional pot participa maxim 16 elevi şi 3 profesori însoţitori/judeţ.
h. Responsabil(i): CJRAE – CJAP
i. Beneficiari: elevii şi cadrele didactice din judeţ, membrii comunităţii.
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: observarea sistematică, apariţii în presa locală, aprecieri
verbale din partea celor implicaţi în proiect.
ACTIVITATA DESFĂŞURATĂ LA NIVEL REGIONAL:

a. ACTIVITATEA NR.: 5
b. Titlul activităţii: Desfăşurarea concursului la nivel regional
c. Data/perioada de desfăşurare: 10.05.2013
d. Locul desfăşurării: Sala Porolissum - Consiliul Judeţean Sălaj
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc):
- Organizatorii concursului la nivel regional: CJRAE – CJAP Sălaj;
- Juriul;
- Elevii şi cadrele didactice participante cu lucrări în concurs, care au fost premiaţi la nivelul fiecărui judeţ
partener;
- Elevii, cadrele didactice şi părinţii care doresc să asiste.
- Invitaţi speciali.
f. Parteneri: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratele Şcolare ale
judeţelor participante, Centrele Judeţene de Resurse şi de Asistenţă Educaţională şi Centrele Judeţene de
Asistenţă Psihopedagogică din cadrul judeţelor participante.
g. Descrierea activităţii:
- Concursul se va desfăşura pe parcursul unei zile;
- Primirea participanţilor şi a invitaţilor;
- Desfăşurarea concursului la nivel regional
- Participanţii îşi vor prezenta momentul de liberă exprimare pe baza unui desfăşurător anunţat anterior de
către organizatori;
- Dacă din motive obiective un concurent nu poate prezenta produsul activității sale (este bolnav) va fi
înlocuit de un alt elev;
- Juriul va evalua fiecare moment, conform criteriilor din fişa de notare şi rezultatele vor fi prezentate la
finalul concursului.
a. ACTIVITATEA NR.: 6
7

b. Titlul activităţii: Festivitatea de premiere a câştigătorilor
Activităţi de socializare-Vizitarea obiectivelor turistice
c. Data/perioada de desfăşurare: 11.05.2013
d. Locul desfăşurării:
- Sala Porolissum a Consiliului Judeţean Sălaj
- Grădina Botanică Jibou, Grădina Zmeilor Gîlgău Almaşului
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii şi cadrele
didactice, organizatorii
f. Parteneri:
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
- Consiliul Judeţean Sălaj
- Grădina Botanică Jibou, Şcoala Gimnazială Bălan
g. Descrierea activităţii:
- Elevii vor fi premiaţi în cadrul festivităţii de premiere.
- În vederea realaţionării şi îmbogăţirii culturale a elevilor se vor vizita obiectivele turistice din judeţ:
Grădina Botanică Jibou, Grădina Zmeilor Gîlgău Almaşulu
D.7. Descrierea rezultatelor aşteptate ca urmare a implementării proiectului:
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor din punct de vedere bio-psiho-social, prin
libertate de expresie şi art-terapie. Prin implicarea unui număr mare de elevi şi cadre didactice urmărim
sensibilizarea opiniei publice şi promovarea unei atitudini pozitive faţă de un stil de viaţă sanogen. Elevii îşi
vor exersa şi dezvolta abilităţile de exprimare liberă, originală şi creativă, ceea ce le va facilita adaptarea
optimă la un mediu hipercomplex aflat în permanentă schimbare. Diversele forme de exprimare ale elevilor
reprezintă modele de conduită dezirabilă, demne de urmat.
D.8. Prezentarea modalităţilor de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: observarea
sistematică, aprecierile primite din partea participanţilor, chestionare de feedback, articole în presă,
articolele elevilor şi ale cadrelor didactice în reviste de specialitate (Revista CJRAE Sălaj – „De la mental la
comportamental în şcoală”, revista şcolii, etc.), album cu fotografii, panouri de expoziţie a lucrărilor
elevilor.
D.9. Asigurarea continuităţii/sustenabilităţii proiectului:
Proiectul va fi implementat anual, prin atragerea cât mai multor participanţi din alte judeţe şi prin
diversitatea tematicilor concursului. De asemenea, se vor căuta şi noi surse de finanţare.
D.10. Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi
în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia:
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Materiale publicitare realizate:

-

tricouri inscripţionate cu logo-ul concursului oferite tuturor elevilor participanţi;

-

genţi/mape inscripţionate cu logo-ul concursului oferite tuturor profesorilor coordonatori;

-

afişe şi fly-ere distribuite în şcoli;

-

yo-yo cu logo-ul concursului;

-

bannere şi rollup-uri expuse în timpul desfăşurării concursului;

-

diplome pentru elevii şi cadrele didactice participante şi pentru premianţi;

-

invitaţii pentru participarea la eveniment.


Mijloace de promovare/mediatizare:

-

anunţul şi promovarea concursului în presa locală/naţională, parteneri media;

-

participarea organizatorilor la conferinţa de presă, la nivel ISJ/MECTS;

-

workshop-uri la nivel judeţean cu consilierii şcolari şi organizatorii din cadrul Centrelor Judeţene de
Asistenţă Psihopedagogică;

-

sesiuni de informare realizate de către consilierii şcolari la nivelul unităţilor de învăţământ;

-

postarea de informaţii pe site-uri de specialitate (site-ul CJRAE Sălaj, site-urile CJRAE din judeţele
participante);

-

publicarea de articole în urma concursului în reviste de specialitate (revista CJRAE Sălaj – „De la
mental la comportamental în şcoală”, revista şcolii, etc.);

-

panouri de expoziţie a lucrărilor elevilor.
D.11. Parteneri implicaţi în proiect :

- Ministerul Educaţiei Naţionale– aprobă desfăşurarea concursului la nivel regional şi asigură prezenţa unui
reprezentant pentru jurizarea la nivel regional;
- Centrele Judeţene de Resurse şi de Asistenţă Educaţională şi Centrele Judeţene de Asistenţă
Psihopedagogică din judeţele participante (Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj)– sunt
principalii organizatori ai concursului;
- Inspectoratele școlare din judeţele participante – aprobă şi facilitează colaborarea cu unităţile de
învăţămănt, asigură spaţiul pentru desfăşurarea workshop-ului cu consilierii şcolari, asigură reprezentant în
juriu pentru fazele judeţene şi naţionale ale concursului;
- Unităţile de învăţământ – asigură realizarea sesiunii de informare, de promovare a concursului la nivel de
şcoală prin intermediul consilierului şcolar şi de preselecţie a elevilor la nivel de şcoală;
- Grădina Botanică Jibou – asigură ghidul pentru vizitarea obiectivului turistic;
- Şcoala Gimnazială Bălan - asigură ghidul pentru vizitarea obiectivului turistic Grădina Zmeilor Gîlgău
Almaşului.
E.

ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT

a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club): Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională –
nivel liceal
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b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 20 (la nivel regional)
c. Numărul elevilor participanţi la proiect: 100 (la nivel regional)
d. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora: Nivelul de învăţământ
gimnazial şi liceal va fi reprezentat de elevi din diferite clase.
INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI
G.1. Unităţile şcolare partenere :
Şcoala Gimnazială Bălan – loc, Bălan, nr. 66, 0260/664497, scoala_balan@yahoo.com / Rusta Marinela,
director, 0741/180102 / marinela_rusta@yahoo.com
G.2. Alte instituţii implicate în proiect:
Grădina Botanică Jibou, str. Parcului, nr. 14, loc. Jibou, jud. Sălaj, 0260/641617

DIRECTOR CJRAE SĂLAJ,
Prof. psiholog dr. Melania Maria Gârdan

COORDONATOR CJAP SĂLAJ
Prof. psiholog Adina Emilia Mesaros
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Anexa 1.

 CRITERII DE PERFORMANŢĂ/PREMIERE:
- PUNCTAJ MAXIM – 10 PUNCTE
-

Respectarea tematicii concursului şi a timpului alocat- 0,5 puncte/10;

-

Să rezulte cu uşurinţă un mesaj clar, inteligibil - mesajul transmis trebuie să fie lipsit de
ambiguitate, clar, concis şi pe înţelesul tuturor -0,5 puncte/10;

-

Conţinutul educaţional al mesajului (să conţină îndemne pozitive, şi constructive care contribuie la
dezvoltarea personală a copiilor şi adolescenţilor şi a stilului lor de viaţă - 3 puncte/10;

-

Originalitate şi ingeniozitate - 3 puncte/10;

-

Impact asupra publicului - 3 puncte/10.

FIŞA DE EVALUARE
Numele membrului din juriu ……………………………………….
Judeţul …………………………
Nivel de învăţământ ……………………..

Date de identificare a
elevului participant:

Punctaj maxim
0,5 puncte

0,5

3 puncte

3 puncte

3 puncte

puncte

Nr.

Nume şi

Şcoala/ Tehnica Respectarea Claritatea

Crt. prenume Judeţul utilizată
elev

puncte
Conţinutul

Originalitate,

Impact

educaţional

creativitate,

asupra

concursului

al

ingeniozitate

publicului

şi a

mesajului

tematicii

mesajului

10

Punctaj
final

timpului
alocat
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Anexa 2

Lista elevilor premiaţi la Concursul de consiliere şcolară prin art-terapie Exprimă-te liber
din Judeţul...............................

Premii nivel gimnazial
Nr. crt.

Nume şi prenume elev/elevi

Premiul

1.

Special

2.

I

3.

II

4.

III

Tehnica de exprimare

Premii nivel liceal
Nr. crt.

Nume şi prenume elev/elevi

Premiul

1.

Special

2.

I

3.

II

4.

III

Tehnica de exprimare
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