
 
 

 

CONCURS DE DESEN ŞI ARTĂ ,,VRAJA MANDALEI”  

pentru elevi din învăţământul special şi de masă, nivelul P-VIII 

 

FAZA judeţeană din cadrul proiectului ,,Unul pentru altul”  

anul şcolar 2017/2018 

C.A.E.J. nr. 10/2018 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE 

 (Concurs de desen şi / sau editare de articole) 
 

 

 SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

Secţiunea A: Concurs de desen şi artă pentru elevi ,,Vraja mandalei” sau 

Secţiunea B: Editarea de a articole de specialitate pentru cadre didactice cu tema: ,,Modele 

inovative de dezvoltare a creativităţii la elevi” 

 

Participarea la proiect se poate face atât separat la câte o secţiune, cât şi la ambele secţiuni, fără 

nici o restricţie. 

  

Secţiunea A: CONCURS DE DESEN ,,VRAJA MANDALEI” 

 Concursul de desen cuprinde două  secvenţe: a) Colorare / pictură figuri mandala, sau 

                                                            b) Creare / desenare figuri mandala 

 

 clasele P-II: colorarea figurilor mandala cu creion colorat sau tehnici combinate (după 

şablon);  

 clasele III-IV: colorarea figurilor mandala cu creion colorat, creioane cerate, acuarelă etc. 

sau tehnici combinate;  

 clasele V-VIII: crearea / desenarea figurilor mandala după idei proprii, colorare prin 

tehnici combinate;  

 

I. Înscrierea şi trimiterea lucrărilor:  

 

Lucrările elevilor din alte localităţi vor fi transmise prin poştă, împreună cu: 

 fişa de înscriere (Anexa I), 

 eticheta lucrărilor (Anexa II) 

 acordul de parteneriat  (Anexa IV) 

 

la adresa: RO – 400171 – Cluj-Napoca, ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU 

DEFICIENŢI DE AUZ ,,KOZMUTZA FLÓRA”, str. Gruia nr. 51, Jud. Cluj, cu specificarea: 

PENTRU CONCURSUL ,,VRAJA MANDALEI” până la data de 11 mai  2018. 

 

 

 



 
 

Condiţii de realizare a lucrărilor: 

 

- Compoziţiile artistice vor fi realizate după şablon mandala în: - acuarelă / creion pe 

hârtie format A4, conform dorinţei şi imaginaţiei elevului; Fiecare lucrare va avea 

pe verso o etichetă de concurs, după modelul din anexă (Anexa II);  

- Fiecare elev poate participa cu o lucrare pe secţiune;  

- Fiecare profesor coordonator poate îndruma maxim 5 elevi. 

 

Modalităţi de realizare a colorării figurilor mandala:  

- Figurile mandala se colorează dinspre interior spre exterior, sau dinspre exterior 

spre interior cu 4-5 culori asortate pentru obţinerea unui aspect armonios 

 

II. Desfăşurarea concursului: 

Concursul se desfăşoară în următoarele etape: 

 

1. Înscrierea elevilor: 3 martie-11 mai 2018; 

 

2. Concurs de desen ,,Vraja mandalei” în incinta şcolii organizatoare (pentru participanţii 

din Cluj-Napoca): 17-19 mai 2018; 

 

3. Pentru participanţii din alte localităţi: trimiterea lucrărilor, fişelor de înscriere, etichetei de 

concurs şi acordurilor de parteneriat până la data de 11 mai 2018;  

 

III. Evaluarea lucrărilor: 

 

Lucrările elevilor vor fi apreciate de un juriu format din: profesori de specialitate, inspector 

învăţământ special, cadre didactice din şcoala organizatoare, reprezentanţi mass-media etc. 

 

Criterii de evaluare: 

- încadrarea în tema concursului: existenţa elementelor specifice mandalei;  

- gradul de complexitate şi tehnicile utilizate în colorare, desenare individualizată;  

- contribuţia individuală; 

- gradul de originalitate şi imaginaţia reliefată în colorarea figurilor mandala; 

Se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III şi două menţiuni pentru fiecare  

categorie de vârstă (clasă),  iar pentru profesorii coordonatori  se vor acorda diplome de participare 

şi coordonare a elevilor. Juriul poate hotărî şi acordarea unor premii speciale. Materialele trimise 

nu se returnează. 

             NOTĂ: Materialele care nu întrunesc condiţiile precizate nu se vor lua în considerare; Nu 

se iau în considerare lucrările trimise fără fişa de înscriere (Anexa I);  

     Lista completă a câştigătorilor va fi pusă la dispoziţie la cererea participanţilor; 

Diplomele vor fi expediate până la data de 30 iunie 2017; 

 

Jurizarea concursului: 22 mai 2018;  

 

Vernisajul expoziţiei: 22 mai-30 iunie 2018, organizat de către Şc. Gimn. Spec. 

,,Kozmutza Flóra” Cluj şi partenerii implicaţi.  

 



 
 

 

Secţiunea B:  

Editarea articolelor, lucrărilor de specialitate cu tema: MODELE INOVATIVE DE 

DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA ELEVI 

 

 Pot participa cu articole, lucr[ri de specialitate cadre didactice din învăţământul de  

masă (diriginţi, profesori de artă şi limbă etc.) şi învăţământul special / special integrat (profesori 

psihopedagogi, psihologi, profesori itineranţi şi de sprijin, profesori educatori, logopezi etc.); 

 

 Articolele vor fi editate în revista psihopedagogică „Unul pentru altul”   

(,,EgyMásÉrt”) cu codul de identificare: ISSN: 2343 – 9424; ISSN-L 2343 – 9424, redactată de 

către profesorii coordonatori şi tipărită la Cluj-Napoca; 

 

 Lucrările vor fi trimise în format electronic împreună cu Fişa de încriere Modele  

inovative (Anexa III) şi Acordul de parteneriat (Anexa IV) până la data de 11 mai 2018, pe adresa 

de e-mail: schullerhajnal@gmail.com 

 

 Condiţii de tehnoredactare: Word, Times New Roman, 12, format A4,  

„Portrait”, margini de 2 cm,   distanţă la 1 rând, cu diacritice, maxim 2 pagini, fără numerotare; 

 

 Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14 Bold, centrat. Autorul şi  

instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, cu aliniere dreapta, Times New Roman 12 B; 

 

 Bibliografia (dacă e cazul), se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine  

alfabetică: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul; 

 

 Lucrările pot avea maxim doi autori; 

 

 Pentru secţiunea MODELE INOVATIVE DE DEZVOLTARE A  

CREATIVITĂŢII LA ELEVI se vor acorda diplome de participare tuturor profesorilor; 

 

 

 

Coordonatori:         Director: 

 

prof. Schuller Hajnal              prof. Kiss Csilla-Gabriella 

prof. Becze Tünde 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schullerhajnal@gmail.com


 
 

ANEXA I 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

 

CONCURSUL JUDEŢEAN DE ARTĂ VRAJA MANDALEI 

EDIȚIA a II-a, faza judeţeană, anul şcolar 2017/2018 

C.A.E.J. nr. 10/2018 
 

 

Numele şi prenumele profesorului coordonator: _________________________________ 

Unitatea de învăţământ: _______________________________________________________ 

Adresa: ____________________________________________________________________ 

Localitatea: __________________________________  Cod poştal:_____________________ 

Judeţul: ____________________________________________________________________  

 

Adresa de e-mail pe care doriți primirea diplomelor:                                                        

- e-mail prof. coordonator: 

- telefon: 

 

Elevi participanţi: 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa 

Secţiunea 

(a,b) 
Titlul lucrării 

     

     

     

     

     

 

Notă:  

 

Adresa de e-mail și nr. de telefon sunt obligatorii! 

 

Vă solicităm ca redactarea documentelor să fie lizibilă, completarea cu majuscule! 



 
 

 

ANEXA II 

 

Eticheta Concurs judeţean ,,Vraja mandalei” 
 

 

 

 

,,Vraja mandalei”  ediţia a II-a, anul şcolar 2017-2018 

                    

             Titlul lucrării: …………….……………………………… ……………......... 

             Secţiunea: ……………………………………………………………………. 

             Elevul: ………….…………..…........................................................................ 

             Clasa: ……………………….……………....................................................... 

             Școala:……………………………….…......…………………………………. 

             Coordonator: …….………………………………........................................... 

             E-mail (prof. coord.): .……………………………...………………………... 

             Localitatea: ....................................................................................................... 

             Judeţul: .………………………………..……….............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXA III 

CONCURSUL JUDEŢEAN DE ARTĂ VRAJA MANDALEI 

Secţiunea: 

 MODELE INOVATIVE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA ELEVI 

EDIȚIA a II-a, faza judeţeană, anul şcolar 2017/2018 

 

 

Unitatea de învăţământ: ........................................................................................................... 

Localitatea / judeţul: ................................................................................................................ 

Adresa instituţiei de învăţământ: 

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

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

 

Numele şi prenumele cadrului didactic 1: ............................................................................. 

Adresa de e-mail personală / telefon: ..................................................................................... 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic 2: ............................................................................. 

Adresa de e-mail personală / telefon: .....................................................................................  

 

 

ADRESA E-MAIL UNDE DORIȚI PRIMIREA DIPLOMELOR:                                                        

 

 

Titlul lucrării:  

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

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

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

 

  

 

 

Doresc/ nu doresc publicarea lucrării în revista psihopedagogică ,,Egymásért” (,,Unul pentru 

altul”)  cu codul de identificare: ISSN: 2343 – 9424; ISSN-L 2343 – 9424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Semnătura participantului/participanților, 

 



Şcoala: …………………………………….……….           Şc. Gimn. Spec. pt. Def. de Auz  

…………………………………………………….             ,,Kozmutza Flóra”  

Loc.: ………………………………..…..….……...            Loc.: Cluj-Napoca        

Jud.: ……..…………                                     Jud.: Cluj  

Nr. de înregistrare:                                                Nr. de înregistrare:___________  

      

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Încheiat astăzi, ...........................……..  între şcolile: 

 

 Școala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Kozmutza Flóra” din Cluj-

Napoca, reprezentată de prof. Kiss Csilla-Gabriella în calitate de director, şi prof. 

Schuller Hajnal şi prof. Becze Tünde în calitate de coordonatori al Concursului de Desen 

şi Artă ,,VRAJA MANDALEI”,  din cadrul Proiectului educaţional judeţean „Unul pentru 

celălalt” (,,EgyMásÉrt), Cluj-Napoca, ediţia a II-a, anul şcolar 2017-2018, aprobat 

C.A.E.J. Nr. 10/2018 de către ISJ Cluj. 

 
 Şcoala ………………………………………..………… reprezentată de prof. 

.…………...........................……..……………….., în calitate de director 

şi…………………………………………………………………………..…………… 

…..………….…….………………….…………………….…în calitate de coordonatori al 

Concursului de Desen şi Artă ,,VRAJA MANDALEI”,  din cadrul proiectului educaţional 

judeţean „Unul pentru celălalt” (,,EgyMásÉrt), Cluj-Napoca, ediţia a II-a, anul şcolar 

2017-2018. 

 

 Durata: anul şcolar 2017-2018 

 

Şcoala coordonatoare se obligă : 

 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere; 

 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri; 

 Să asigure jurizarea lucrărilor;  

 Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute; 

 Să colecteze articolele de specialitate; 

 Să mediatizeze rezultatele concursului; 

 

     Şcoala participantă se obligă: 

 Să înscrie elevii în concurs; 

 Să îndrume elevii în pregătirea concursului; 

 Să expedieze lucrările conform Regulamentului de concurs, pe adresa şcolii 

coordonatoare; 

 Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite; 

 

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze 

conform scopului stabilit. 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, căte unul pentru fiecare parte. 

 
Şcoala: …………………………………….……….                         Şc. Gimn. Spec. pt. Def. de Auz  

…………………………………………………….                           ,,Kozmutza Flóra”, Cluj-Napoca  

      Director,                                                                                 Director,                                                

         


