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INVITAŢI:  
psiholog  Daniela Martinescu, analist comportamental consultant ABA  preşedinte AITA  

psiholog Lili Covaci, consultant PECS Pyramid Educational  Consultants  Romania                            
 lector univ. dr. psiholog Tiberiu Dughi  Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad 
lector univ. dr. psiholog Mirela Ciolac  Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad 

lector univ. dr. psiholog Sonia Ignat Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad 
psihoterapeut  Svetlana Zagorka Hriţcu C.J.R.A.E. Arad 

 
ARGUMENT:  
 Interesul stârnit de ediţiile precedente ale simpozionului nostru şi feed-back-ul primit din 
partea participanţilor, ne-au determinat să ne străduim să venim în întâmpinarea nevoilor celor care 
lucrează cu elevi/copii/tineri cu CES prin organizarea unei noi ediţii. În cadrul acesteia dorim să 
prezentăm teorii şi studii  de actualitate în domeniu, motiv pentru care în acest an, persoane resursă 
din arii diferite ne vor împărtăsi experienţa profesională.  

Categoriile de copii asupra cărora ne vom opri sunt în primul rând, copiii incluşi în 
învăţământul special şi special integrat. Majoritatea acestora sunt copii cu dificultăţi de învăţare, 
deficienţă mentală, dar întâlnim şi deficienţe de auz, fizice/motorii şi vizuale. Dificultăţile în 
achiziţionarea şi utilizarea limbajului, atât oral, cât şi scris sunt caracteristice copiilor cu cerinţe 
educative speciale. 

Realitatea de zi cu zi ne arată o creştere semnificativă a tulburărilor de comportament la 
copii, motiv pentru care şi interesul specialiştilor pentru abordarea şi terapia acestor tulburări este 
mai mare. 

Pe lângă categoriile de cerinţe educative speciale existente în accepţia UNESCO, de dată 
mai recentă, sintagma de „cerinţe educaţionale speciale” este utilizată adesea într-o accepţiune mai 
largă cuprinzând şi „copii în situaţie de risc” (copii ce aparţin unor grupări etnice minoritare, copiii 
străzii, copii bolnavi de SIDA,  copii delincvenţi, copii care cresc în medii defavorizate).  

Faptul ca sunt tot mai multi copii/elevi cu boli cronice care frecventeaza şcoala ne obliga să 
ne gândim la modalităţile de abordare educativă în cazul acestora. 

Copiii cu abilităţi înalte sunt speciali. Şi sunt mai mulţi decât ne închipuim. Legislaţia 
actuală referitoare la cerinţele educative speciale (CES) nu include copiii supradotaţi; elevul talentat 
a fost neglijat pentru o lungă perioadă de timp. Chiar dacă sunt tentative timide de identificare şi 
evaluare a copiilor supradotaţi, nu există programe specifice pentru a răspunde nevoilor lor. Dar, cu 
cât acţionăm mai devreme, cu atât este mai bine pentru copil. Până când se poate acţiona? Având în 
vedere că învăţăm de când ne naştem până murim, pentru învăţare nu există un sfârşit. 
 
GRUP ŢINTĂ: 
 Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul special, special integrat, 
profesorilor din centrele logopedice interşcolare, profesioniştilor din sistemul privat precum şi 
studenţilor. 
 
OBIECTIVE: 

• valorificarea experienţei în domeniul educării şi corectării limbajului; 
• dobândirea  de cunoştinţe noi, teoretice şi practice; 
• schimb de informaţie şi colaborare între cadrele didactice de specialitate; 
• promovarea exemplelor de bune practici. 
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SECŢIUNI: 
1. Examinarea logopedică - particularităţi de diagnoză 
2. Tulburările limbajului oral,  scris-citit – particularităţi de abordare în terapie 
3. Tulburările de comportament– particularităţi de abordare în terapie 
4. Metode şi mijloace moderne aplicabile în terapia tulburărilor de limbaj  
5. Dezvoltarea competenţelor de comunicare la copii 
6. Copiii supradotaţi, un segment neglijat al cerinţelor educaţionale speciale  
7. Instrumente de lucru proprii, utilizate în terapia recuperatorie 
8. Colaborarea dintre membrii echipei multidiscilplinare în vederea aplicării planurilor de 

servicii individualizate pentru elevii integraţi şi pentru cei din învăţământul special (cadre 
didactice din învăţământul de masă) 

9. Boala cronică – situaţie de risc 
10. Noutăţi editoriale în logopedie- promovare/prezentare de carte 

 
WORKSHOP 
psiholog  Daniela Martinescu  Comportamentele verbale şi rolul operanţilor 

verbali în dezvoltarea limbajului 
psiholog Lili Covaci Metoda PECS 
lector univ. dr. psiholog Tiberiu Dughi Dificultatile de învăţare - posibilităţi de 

diagnostic şi intervenţie 
lector univ. dr. psiholog Mirela Ciolac Tulburările de limbaj şi integrarea persoanelor 

în societate.  Terapii – Când, Cât, Cine, De ce? 
lector univ. dr. psiholog Sonia Ignat  
 

Rolul factorilor non-cognitivi în eficienţa 
învăţării 

psihoterapeut  Svetlana Zagorka Hriţcu 
 

Abordarea terapeutică experenţială a copilului 
cu comportament opozant 

profesor psihopedagog Angela Gema Krasznay  
 

Reabilitarea limbajului la copiii deficienţi de 
auz 

prof. psihopedagog Silvia Iercoşan  
prof. psihopedagog Loredana Lăcusteanu  
prof. psihopedagogie specială Laura Chîlnicean  
prof. psihopedagogie specială Dorin Constantin 

 
Ajută-mă să comunic, învaţă-mă să zâmbesc! 
Mulţumesc! 

 
 
ECHIPA DE ORGANIZARE: 
ASOCIAŢIA   ALIANŢA  PENTRU COPII  ARAD  

• Preşedinte, profesor psihopedagog KRASZANAY  ANGELA  GEMA 
CENTRUL  ŞCOLAR  PENTRU  EDUCAŢIE  INCLUZIVĂ  ARAD 

• Director, profesor profesor psihopedagog PIROŞ  OLIMPIA 
• profesor psihopedagog BALACI  LAVINIA 
• profesor psihopedagog COJOCARIU  AMALIA 
• profesor psihopedagog CRISTA  ANAMARIA 
• profesor psihopedagog GROS CRISTINA 
• profesor psihopedagogie specială HEREMCIUC IOANA DIANA 
• profesor psihopedagog IERCOŞAN SILVIA 
• profesor psihopedagog LĂCUSTEANU LOREDANA 
• profesor psihopedagog ONEŢIU  JANA  LIVIA 
• profesor psihopedagog VODĂ CĂLIN 
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• informatician PISTOL SEBASTIAN 
 

PARTENERI PRINCIPALI 
UNIVERSITATEA  ”AUREL VLAICU” ARAD 

• Rector prof. univ. dr. RAMONA LILE 
• Decan conf. univ.dr. ALINA ROMAN 

INSPECTORATUL  ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ARAD     
• Inspector şcolar general CLAUDIUS LUCIAN MLADIN 
• Inspector şcolar general adjunct NICOLAE PELLEGRINI 
• Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământ special  TODERICI OVIDIU 

CASA  CORPULUI DIDACTIC “ALEXANDRU GAVRA” ARAD 
• Director, profesor  HUSZARIK NICOLETA 

MOODLE ROMÂNIA 
• Director,  ADRIAN HERMAN 

• Manager, COSMIN HERMAN 

 

COLABORATORI: 
ASOCIAŢIA PENTRU INTERVENŢIE TERAPEUTICĂ ÎN AUTISM 

• preşedinte AITA, analist comportamental, consultant ABA psiholog   
     DANIELA MARTINESCU 

PYRAMID EDUCATIONAL  CONSULTANTS  ROMANIA 
• Preşedinte, LILI COVACI 

ASOCIAŢIA INŢELEGE  AUTISMUL  ARAD    
• Preşedinte, prof. Chîlnicean Laura  

CENTRUL  CULTURAL JUDEŢEAN ARAD 
• Director,  ANA MARIA DRAGOŞ 
• Şef serviciu programe, proiecte culturale OANA CIOBĂNCAN  

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ARAD       
• Director, profesor psihopedagog GODJA BOGDAN 

 
 
 
COMITET ŞTIINŢIFIC  
lector univ. dr. psiholog Tiberiu Dughi 
lector univ. dr. psiholog Mirela Ciolac  
lector univ. dr. psiholog Sonia Ignat 
profesor psihopedagog Anamaria Crista  
profesor psihopedagog Amalia Cojocariu  
profesor psihopedagog Jana Livia Oneţiu  
profesor psihopedagog Olimpia Piroş 
profesor psihopedagog Lavinia Balaci 
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LOCAŢIE: 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad  
Strada Căpitan Ignat nr. 10  Tel. 0257-280291 & 0257-280301 
 
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI: 

900–930 Primirea participanţilor şi înmânarea mapelor. Festivitate de deschidere. Cuvânt de salut din 
partea organizatorilor. 

930–1000 Agenda zilei  
1000–1130 Daniela Martinescu - Comportamentele verbale şi rolul operanţilor verbali în dezvoltarea limbajului 

 
- activitate directa şi on-line 

1130–1145 
 

Pauza de cafea 

1145–1315 
 

Lili Covaci - Comunicare funcţională 
 

- activitate directa şi on-line 
1315–1400  

 
Pauza de masă – bufet suedez 

1400 – 1530 
 

psiholog Daniela 
Martinescu 

 
 

Comportamentele verbale 
şi rolul operanţilor 

verbali în dezvoltarea 
limbajului 

psiholog   Lili Covaci 
 
 
 

Metoda PECS 

prof. psihopedagog 
Krasznay Angela 

Gema 
 

Reabilitarea 
limbajului la copiii 

deficienţi de auz 
 

activitate directa şi 
on-line

psihoterapeut Svetlana 
Zagorka Hriţcu 

 
 

Abordarea terapeutică 
experenţială a copilului cu 

comportament opozant 
 

1530–1545 
 

Pauza de cafea 

1545-1715 
 

lector univ. dr. psiholog 
Tiberiu Dughi 

 
 
Dificultătile de învăţare - 
posibilităţi de diagnostic 

şi intervenţie 

lector univ. dr. 
psiholog Sonia Ignat 

 
 

Rolul factorilor non-
cognitivi în eficienţa 

invaţării 

lector univ. dr. 
psiholog Mirela 

Ciolac 
 

Tulburările de 
limbaj şi integrarea 

persoanelor în 
societate. Terapii – 

Când, Cât, Cine, De 
ce?  

 
activitate directa şi 

on-line 

prof. psihopedagog 
Silvia Iercoşan  

 
prof. psihopedagog 

Loredana Lăcusteanu  
 

profesor psihopedagogie 
specială  

Dorin Constantin 
 

profesor-educator Laura 
Chîlnicean  

 
Ajută-mă să comunic, 

 învaţă-mă să zâmbesc! 
Mulţumesc! 

1715– 1730 
 

Pauza de cafea 
 

17 30–18 00 Concluzii, festivitatea de încheiere, înmânarea diplomelor 
TAXA  DE PARTICIPARE:  

- 35 lei/ persoană – participanţi fără lucrare 
- 40 lei /persoană –participare cu lucrare 
- 35 lei/ persoană – participanţi on-line fără lucrare 
- 40 lei /persoană –participare on-line cu lucrare 
- 30 lei /persoană - pentru membrii Asociaţiei  Alianţa pentru Copii Arad, participanţi fără 
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lucrare 
- 30 lei / - persoană pentru lucrările cu 2-3 autori 
- 20 lei pentru studenţi 
Nota: se va menţiona pe mandatul poştal numele şi prenumele tuturor persoanelor pentru care se 

face plata.  
După realizarea plăţii este obligatorie confirmarea acesteia, prin trimiterea unei copii a ordinului 

de plată CU MENŢIUNEA – PARTICIPARE SIMPOZION- 7 martie 2014 prin :  
FAX:    0257280301. 
E-mail: csei.perfectionare@yahoo.com 

Taxa va fi achitată prin VIRAMENT BANCAR  în contul Asociaţiei Alianţa pentru Copii Arad – 
ONG   în contul RO 93 RNCB 0015030340460001BCR Arad, CIF 6526943 sau la 
sediul Asociaţiei Alianţa pentru Copii Arad, str. Căpitan Ignat nr. 10  
CU MENŢIUNEA – PARTICIPARE SIMPOZION- 7 martie 2014. 
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE (participare directă, indirectă sau on-line): 

- Persoanele care doresc să participe la simpozion vor completa formularul de înscriere      
on–line la toate rubricile (vezi http://www.aliantacopiiar.ro/, pagina EVENIMENTE )  

- Persoanele interesate să participe la simpozion cu lucrare la una din cele 10 secţiuni vor 
trimite confirmarea de plată şi lucrarea pe adresa de  e-mail  csei.perfectionare@yahoo.com 

      până la data de 27 FEBRUARIE  2014.  
- PARTICIPARE ONLINE – 50 DE LOCURI  
- Persoanele care doresc să participe la simpozion în varianta on-line vor completa formular 

de inscriere simpozion, dar şi formularul de inscriere pentru varianta on-line a 
simpozionului. 

- Pe site-ul http://www.aliantacopiiar.ro/ va fi accesibil şi formularul de înscriere pentru 
participarea  on-line începând cu data de 8 februarie 2014. Termenul limită de înscriere este 
27 FEBRUARIE  2014. 

- La simpozion pot participa toţi cei interesaţi de valorificarea experienţei în domeniul 
educării şi corectării limbajului, educării copiilor cu tulburări din spectrul autist, educării 
copiilor cu tulburări   de comportament din învăţământul preuniversitar, cu/fără lucrare 
participare directa sau indirecta, dar şi cu/fără lucrare participare în varianta on-line. 

- În şcolile din care participă mai multe cadre didactice la simpozion iar  ordinul de plată este 
pe numele unei singure persoane (pentru toţi participanţii din şcoala respectivă), vă rugăm să 
trimiteţi pe e-mail: lucrările,  ordinul de plată şi un tabel nominal cu: numele şi prenume 
cadrelor didactice participante, şcoala, titlurile lucrărilor şi secţiunea/secţiunile.  

- Publicarea se va face în limba română.  Se va realiza un E-book cu ISBN, în care vor fi 
incluse toate lucrările înscrise la simpozion (care respectă condiţiile de tehnoredactare 
şi trec de selecţie). 

- http://moodle.ro/preparandia/ 
 

Persoanele cu participare directă vor primi mapă de participare la simpozion care conţine: 
- CD cu lucrările publicate 
- diplome de participare  
- materiale informative (program, pliante, pix) 

 
Persoanele cu participare indirectă sau on-line vor primi prin poştă CD cu lucrările publicate şi  
diploma de participare. 
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CERINŢE PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII:  
• Lucrarea trebuie să conţină  minim 3 pagini;  
• Documentul să fie tehnoredactat în Microsoft Word 2003; 
• Formatul să fie A4, orientat “Portrait”; 
• Marginile să fie: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos; 
• Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat; 
• Autorul/Autorii lucrării se vor menţiona după titlu la două rânduri. Se va scrie 

profesia, prenumele şi numele, şcoala şi localitatea (font normal, Times New Roman, 
12, boldat, aliniere dreapta). Vă rugăm să nu folosiţi prescurtări.  

• Textul lucrării să fie scris cu diacritice, Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, aliniat 
stânga-dreapta; 

• Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă  dimensiunile: 100x80 mm, centrat; 
• Sursele bibliografice se menţionează la finalul lucrării în ordine alfabetică: autor, 

numele lucrării, editura, localitatea, anul.  Titlul cărţii din care a fost preluată ideea 
se va scrie cu litere italice. Sursele preluate de pe internet trebuie să se regăsească în 
finalul listei bibliografice.  

 
Exemplu:  
o Vernon, A., Dezvoltarea inteligenţei emoţionale-Educaţie raţional-emotivă, 

Editura ASCR, 2006  
o ***Revista “Invăţământul preşcolar”, nr.3-4/2006 
o http://www.autism-aita.ro/autism-sau-probleme-de-achizitie-a-limba 

 
 
ATENŢIE !!! 
Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. 
Nu se acceptă lucrări plagiate. 
 
PERSOANE DE CONTACT:   
Balaci Lavinia        0744696839 
Onetiu Jana-Livia   0745314531 
Crista Anamaria      0723409158 
 
Vom fi onoraţi de participarea dumneavoastră la această  manifestare! 
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Concurs cu participare naţională 

 
  
 
 
 
 
 
ARGUMENT: 
 

”A   fost   odată   nu   trece   niciodată... Copilăria,  ţara  lui  Creangă,  Andersen,  Grimm  şi  
Perrault...    Povestea este lumea obişnuită, vazută prin vocala O”. 

                                                                     
                                                                     “Vasile Romanciuc, Lumea vazută prin vocala O” 

GRUP ŢINTĂ: 
 Concursul se adresează preşcolarilor şi şcolarilor din clasele primare - învăţământ de masă şi 
învăţământ special - secţiile română şi maghiară. 
 
OBIECTIVE GENERALE: 

Încurajarea copiilor  în realizarea unor creaţii artistico-plastice prin  folosirea  culorii în 
exprimarea propriilor trăiri şi sentimente legate de copilărie. 

Organizarea activităţilor educative în vederea integrarii copiilor cu CES şi acordării de şanse 
egale tuturor copiilor. 

Afirmarea, cunoaşterea şi  stimularea potenţialului artistico-creativ al şcolarilor mici precum 
şi promovarea produselor acestora în cadrul  simpozionului naţional cu paricipare internaţională 
”Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea şi intervenţia psihoeducaţională”. 

Stimularea spiritului de competiţie, a spiritului critic şi autocritic prin participarea la 
concurs. 

Organizarea unei expoziţii conţinând lucrările copiilor, pe toată durata simpozionului. 
 
OBIECTIVE CONCRETE: 

- să stimuleze creativitatea copiilor în realizarea de compoziţii artistico-plastice; 
- să realizeze compoziţii artistico – plastice originale; 
- să-şi exerseze deprinderile de muncă responsabilă; 

 
SECTIUNI: 

PICTURĂ  
 
ORGANIZATORI: 
ASOCIAŢIA  UMANITARĂ  ALIANŢA  PENTRU COPII  ARAD  

• Preşedinte, profesor psihopedagog KRASZANAY  ANGELA  GEMA 
CENTRUL  ŞCOLAR  PENTRU  EDUCAŢIE  INCLUZIVĂ  ARAD 

• Director, profesor psihopedagog PIROŞ  OLIMPIA 
 
PARTENERI : 
INSPECTORATUL  ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ARAD     

• Inspector Şcolar General – CLAUDIUS LUCIAN MLADIN 
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• Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământ special TODERICI OVIDIU 
CASA  CORPULUI DIDACTIC “ALEXANDRU GAVRA” ARAD 

• Director, profesor  -HUSZARIK NICOLETA 
      
SPONSOR: 
 
 
 
 

• Director general, Adrian Herman 
 
COLABORATORI: 
  
   
 
 
GRAFICA:  

• BIRĂU DANIEL 
 
COORDONATORII PROIECTULUI: 
 

• Director, profesor psihopedagog PIROŞ  OLIMPIA 
• profesor psihopedagog BALACI  LAVINIA 
• profesor psihopedagogie specială BIRĂU DANA  
• profesor psihopedagog COJOCARIU  AMALIA 
• profesor psihopedagog CRISTA  ANAMARIA 
• profesor psihopedagogie specială HEREMCIUC IOANA DIANA 
• profesor psihopedagog ONEŢIU  JANA  LIVIA 

 
BENEFICIARI: 

• Beneficiari direcţi: 
Preşcolari şi şcolari de la unităţile de învăţământ de masă şi învăţământ special  

• Beneficiari indirecţi: 
 - cadre didactice 
 - părinţi 
 - comunitatea. 

 
LOCAŢIE: 
CENTRUL  ŞCOLAR  PENTRU  EDUCAŢIE  INCLUZIVĂ  ARAD 
Str. Căpitan Ignat nr. 10 
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 Cadrele didactice care doresc să participe cu lucrări la concurs sunt invitate să trimită 
lucrările, formularul de înscriere completat la toate rubricile (vezi ataşament) pe adresa 
şcolii - Str. Căpitan Ignat nr. 10, loc. Arad , jud. Arad până în data  de  3 martie 2014  
(data poştei).  

 Un cadru didactic poate participa la concurs cu maxim doi elevi. În tabel se va completa: 
numele şi prenumele cadrelor didactice coordonatoare, şcoala, titlurile lucrărilor, numele şi 
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prenumele elevului. 
 Cadrele didactice care achită taxa de participare la simpozion beneficiază de participare 

gratuită la concursul de pictură. 
 Cadrele didactice care doresc să participe doar la concursul de desene ”Copilăria un 
şevalet plin de culoare” vor achita o taxă de participare de 10 lei. 

 Taxa va fi achitată prin VIRAMENT BANCAR  în contul Asociaţiei Alianţa pentru 
Copii Arad – ONG   în contul RO 93 RNCB 0015030340460001BCR Arad, CIF 
6526943 sau la sediul Asociaţiei Umanitare Alianţa pentru Copii Arad, str. Căpitan 
Ignat nr. 10 CU MENŢIUNEA – PARTICIPARE SIMPOZION- 7 martie 2014. 

 Pentru primirea diplomelor vă rugăm să trimiteţi împreună cu lucrările un plic timbrat 
(minim 3 lei) autoadresat. Diplomele vor fi trimise prin poştă.  

 Lucrările intrate în concurs vor fi jurizate de un juriu format din cadre didactice de 
specialitate. Se vor acorda premiul I, II, III - pentru fiecare clasă şi grupă. 

 Se vor acorda şi diplome de participare. 
 Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnica – PICTURĂ pe coală de desen, format A4,  

căreia i se va lăsa un chenar de 25 mm (OBLIGATORIU). 
Pe verso, se vor scrie pe etichetă, cu majuscule (cu diacritice) în 12 Times New Roman, 
următoarele date: 

- titlul lucrării 
- numele şi prenumele copilului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul 
- numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător 

Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare clasă şi grupă.  
Premiile pentru ocupanţii primelor trei locuri  vor consta în cărţi de citit şi 

de colorat!  
Nu  se iau în considerare lucrările care un respectă condiţiile!! 

 
FORMA DE ORGANIZARE:  
            Fiecare cadru didactic, coordonator de lucrări, poate înscrie în concurs cel mult 2 (două) 
lucrări. 
 În plicul cu lucrarea trimisă pentru jurizare vă rugăm să adăugaţi  şi formularul de 
participare completat şi plicul timbrat şi autoadresat. 
            Lucrările înscrise în concurs nu se restituie rămânând în albumul concursului ”Copilăria… 
un şevalet plin de culoare” -Ediţia a II-a. 
 
GRAFICA 
Birău Daniel 
 
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 20 ianuarie 2014 – 22 ianuarie 2014 
 Lansarea  proiectului concurs prin postarea regulamentului de concurs pe site-ul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, pe site-ul www.didactic.ro, pe blogul  
http://proarta.wordpress.com/ . 

 23 ianuarie 2014 – 3 martie 2014  
        Înscrierea în concurs şi primirea lucrărilor. 

 5 martie 2014 
              Jurizarea lucrărilor de către profesori de specialitate. 

 6 -7 martie 2014 
   Amenajarea expoziţiei -desfăşurate în cadrul simpozionului- cu lucrările înscrise în  



 
Sponsor:                                                       Colaboratori: 

                                  

concurs. 
Afişarea pe site-ul Asociaţia Alianţa pentru Copii Arad a rezultatelor . 

 7 - 14 martie  2014 
   Trimiterea rezultatelor şi a diplomelor participanţilor care s-au clasat pe primele trei locuri. 
   Trimiterea rezultatelor şi a diplomelor de participare participanţilor care au avut lucrări 

înscrise în concurs! 
 

 
Date de contact:  
     Persoane de contact: 
prof. Balaci Lavinia 

email: csei.perfectionare@yahoo.com 
telefon: 0744696839 

 
prof. Heremciuc Ioana Diana 

email: csei.perfectionare@yahoo.com  
telefon: 0753628812 
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ANEXA 1                                     

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

CONCURS   
cu participare naţională  

 
 

 
-Ediţia II- 

ARAD, 2014    
 

Şcoala__________________________________________________________________________ 

Adresa unităţii şcolare (str, nr, localitate, judeţ, cod postal)______________________________  

 

 

Secţiune Nume şi 

prenume 

cadru didactic 

Nume 

şi prenume elev 

Titlul lucrării Clasa/

Grupă

 

PICTURĂ   

 

 

  

 
 
 
 

  

 

Date de contact ale  cadrului didactic coordonator (nr de telefon, adresă de e-mail) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Date de contact ale unităţii şcolare   (nr de telefon/fax, adresă de e-mail) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Cadru didactic participant la simpozion  DA        NU  

Notă: 
Un cadru didactic se poate înscrie cu maxim două lucrări. 

Avizare , 
 

Director unitate  
_____________ 
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ANEXA  2 
 
 
 
 
 

 
Criterii de evaluare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterii de evaluare  
PICTURĂ 

Concordanţa cu tema 
40 puncte 

 

Originalitate  
40 puncte 

 

Utilizare limbaj plastic 
20 puncte 

 
Respectarea temei – 30 puncte 
 

Nota personală – 20 puncte 
 

Bogăţia cromatică – 10 puncte 
 

Gradul de finalizare – 10 puncte 
 

Expresivitatea dată elementelor 
de limbaj plastic folosite – 10 
puncte 
 

Forme plastice utilizate – 10 
puncte 
 

- Idee, mesaj artistic transmis – 10 
puncte 
 

- 
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DETALII PE SITE-UL 
www.aliantacopiiar.ro 
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