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Regulament concurs 

Concurs comemorativ Szikszai Lajos 

 

Organizator: Școala Gimnazială ”Szikszai Lajos” Șamșud 

A. Concurs de creații artistice 

Tema concursului:  

1. ”Obiceiuri și tradiții de toamnă în imagini” – se adresează elevilor din învățământul primar  

2. ”Creațiile lui Szikszai Lajos” - se adresează elevilor din învățământul gimnazial 

Calendarul desfășurării concursului: 

 Publicarea concursului: 14 octombrie 2019 

 Termenul predării desenelor: 22 noiembrie 2019, lucrările se vor trimite la Școala 

Gimnazială ”Szikszai Lajos” Șamșud 

Adresa: 457 325 Șamșud, Nr. 124, Jud Sălaj 

              Tel. 0260 653204 

 Evaluarea lucrărilor de către juriu: 28 noiembrie 2019 

 Festivitatea de premieră: 29 noiembrie 2019, ora 1600 – Căminul cultural Șamșud 

Condiții de participare 

 Fiecare elev va concura cu o singură lucrare 

 Pot fi trimise 3 – 5  desene din fiecare clasă 

 

Criterii tehnice pentru efectuarea lucrărilor 

 Desenele vor fi executate pe format A4 pentru clasele preg.-IV, respectiv A4 sau A3 

pentru clasele V-VIII , respectând tema propusă 

 Copii vor folosi material la alegere: creioane grafit, creioane colorate, cariocă, acuarele, 

tempera 

 Fiecare lucrare va avea în colțul din dreapta pe spatele lucrării o etichetă, care va conține: 

Titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, unitatea școlară, localitatea, numele și 

prenumele cadrului didactic pregătitor.  

 

Criterii de jurizare și selecție a câștigătorilor 

Criterii de jurizare: 

a. Respectarea tematicii concursului  - 4 puncte 

b. Estetica lucrării – 2 puncte 

c. Originalitatea - 2 puncte 

d. Creativitatea lucrării  - 2 puncte 
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Stabilirea câștigătorilor:  

 Juriul, va acorda note pentru fiecare criteriu în parte 

 Notele acordate se vor aduna, rezultând punctajul final al fiecărei lucrări 

 Punctajele oferite de către fiecare membru al juriului se vor totaliza și se vor centraliza în 

clasamentul final 

 Ierarhizarea rezultatelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor 

 Pentru fiecare formă de învățământ se vor acorda premii și diplome (locul I, II, III și 

mențiuni), după cum urmează: PREG – I    /  II – III  /  IV  /  V – VI  /  VII – VIII. 

 

B. Concurs de cultură generală 

Tema concursului:  Concurs comemorativ Szikszai Lajos – se adresează elevilor din 

învățământul gimnazial.  

 

Concursul constă în două probe: probă teoretică și probă practică de creativitate 

Proba teoretică: întrebări despre viața și activitatea lui Szikszai Lajos pe baza bibliografiei 

publicate pe www.scoalasamsud.ro    

Proba de creativitate constă în elaborarea unei scrisori cu tema: Viața și activitatea lui Szikszai 

Lajos. Cerințele vor fi comunicate în momentul începerii concursului 

Calendarul desfășurării concursului:  

 Publicarea concursului: 14 octombrie 2019 

 Termen de înscriere: 7 noiembrie 2019 (listele cu elevii participanți, clasa și profesorul 

pregătitor se vor trimite la adresa școlii - scoalasamsud@yahoo.com ) 

 Data de desfășurare a concursului: 29 noiembrie 2019, ora 1300 

 Festivitatea de premiere: 29 noiembrie 2019, ora 1600 

 

Condiții de participare: 

Grupa trebuie să fie formată din 4 elevi, fiecare școală având posibilitatea să fie reprezentată 

de două grupe, astfel: o grupă din clasele V-VI și o grupă din clasele VII – VIII. 

 

Evaluarea  

Evaluarea probei scrise 

Fiecare item  din cei 20 va fi punctat cu 5 puncte/item.  

Evaluarea probei practice 

Selectarea de către juriu și ierarhizarea celor mai bune lucrări practice se vor realiza pe baza 

următorilor indicatori:  

 modul de redactare a lucrării practice (organizare logică, sistematizare, elemente 

compoziționale vizuale armonizate, elemente vizuale adaptate temei, aspectul estetic si 

stilistic al compoziției); 
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 expunere şi argumentare (limbaj de specialitate/adecvarea vocabularului, capacitate de 

sinteză, de analiză şi analogie istorică, argumentarea și expresivitatea prezentării, capacitatea 

de a susţine un punct de vedere);  

 originalitate și creativitate; 

 valorificarea surselor bibliografice indicate; 

 încadrare în timpul alocat realizării 

 utilizarea limbii literare (stil și vocabular adecvat, nuanțarea exprimării) 

 

Stabilirea câștigătorilor:  

 Punctajele oferite de către fiecare membru al juriului se vor totaliza și se vor centraliza în 

clasamentul final 

 Ierarhizarea rezultatelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor 

 Se vor acorda premii și diplome: locul I, II, III și mențiuni (25% din numărul grupelor 

participante) 

 


