
 
 

REGULAMENT de PARTICIPARE 

CONCURS REGIONAL  

„MESAJ CĂTRE PĂRINTELE MEU” 
ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

1. Argument 

Concursul Regional „Mesaj către părintele meu” face parte din proiectul 

judeţean „Singuri acasă – copiii părinţilor plecaţi să muncească în străinătate”, 

proiect ce se adreseasă preşcolarilor şi şcolarilor, cu precădere, copiilor cu părinţii 

plecaţi să lucreze în străinătate, părinţilor lor, tutorilor, dar şi cadrelor didactice.  

Concursul este organizat de către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt şi se află la a V-a ediţie. Sunt invitaţi să participe toţi copiii care 

doresc să le transmită un mesaj părinţilor lor, fie că este vorba despre o poezie, un 

eseu, o compunere sau un desen/o pictură.  

Obiectivele concursului: 

 evidenţierea consecinţelor plecării părinţilor să munceasă în altă ţară 

asupra  

copiilor rămaşi acasă, în special a efectelor pozitive, constructive; 

 încurajarea şi stimularea creativităţii, a talentului literar şi plastic atât al  

preşcolarilor/elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate, cât şi 

ai celorlalţi copii; 

 sensibilizarea comunităţii elevilor şi a cadrelor didactice cu privire la 

importanţa şi  

intensitatea fenomenului cunoscut ca cel al „copiilor rămaşi acasă”. 

2. Condiţii de participare 

La acest concurs se pot înscrie preşcolari şi elevi din judeţul Olt şi din judeţele 

partenere la următoarele SECŢIUNI: 

1. Creaţie literară (elevii claselor II - XII). 

2. Desen/pictură (preşcolari din grupa mare - elevi clasa a XII - a). 

3. Fiecare preşcolar/elev poate participa la concurs cu o singură lucrare 

pe  



 
 

secțiune. 

4. Un preşcolar/elev va fi coodornat doar de un cadru didactic. 

5. Un profesor coordonator poate să înscrie în concurs doar 10 

preşcolari/elevi pe nivel de învăţământ/secţiune. 

 

 

3. Realizarea materialelor 

La secţiunea CREAŢIE LITERARĂ pot participa doar elevi, astfel: 

 Elevi din clasele II – IV: 

- Poezie - tema propusă: „Mesaj către părintele meu” – poezia să aibă minim trei 

strofe; 

- Proză scurtă: elaborarea unei compuneri (1-2 pagini), cu un titlu la alegere, cu 

tema „Mesaj către părintele meu”; 

 Elevi din clasele V – VIII: 

- Poezie - tema propusă: „Mesaj către părintele meu”, cu un titlu la alegere – poezia 

să aibă minim trei strofe. 

- Proză scurtă: elaborarea unei compuneri (2 pagini), cu un titlu la alegere, cu tema 

„Mesaj către părintele meu”; 

 Elevi din clasele IX – XII: 

- Poezie - tema propusă: „Mesaj către părintele meu” (titlu la alegere) – poezia să 

aibă minim cinci strofe; 

- Eseu cu tema „Mesaj către părintele meu” (titlu la alegere) – fără restricţii legate 

de numărul de pagini. 

         Creaţiile literare vor fi scrise de mână de către elevi. Nu se vor primi lucrări 

tehnoredactate. 

Criteriile de evaluare a creţiilor literare vor fi: 

1. Originalitatea. 

2. Claritatea exprimării. 

3. Încadrarea în specificul concursului. 

4. Aspectul estetic şi stilistic. 

5. Unitatea compoziţiei. 



 
 

La secţiunea DESEN/PICTURĂ: pot participa de la preşcolari din grupa mare, 

până la  

elevi din ultimul an de liceu. 

1. Lucrările participante vor fi realizate pe hârtie de desen, format A4/A3.  

2. O lucrare poate avea maxim 2 coautori. 

3. Toate desenele/picturile intrate în competiţie trebuie să aibă ca punct de 

pornire titlul  

concursului „Mesaj către părintele meu”. 

4. Desenele/picturile trebuie să fie originale, realizate de către participanţi şi să 

nu mai  

fi fost premiate la alte concursuri similare. 

5. Lucrările nu trebuie să conţină afirmaţii, date, informaţii sau citate. 

6. Orice tehnică compoziţională este acceptată: creion, acuarelă, ulei etc. 

7. Criteriile de evaluare a desenelor/picturilor vor fi: 

 încadrarea în temă: relevanţă în ce priveşte tema concursului; 

 creativitatea şi originalitatea: idee originală ce transmite mesajul integrat 

într-o  

lucrare vizuală echilibrată în privinţa concepţiei, stilului, aşezării în pagină şi a 

design-ului grafic; 

 impactul vizual şi comunicativ: calitatea design-ului grafic, grija şi străduinţa 

pentru  

a transmite un mesaj clar şi relevant. 

9. Vor fi premiate lucrările care înfăţişează cel mai bine tematica propusă, care 

au impact vizual şi comunicativ semnificativ şi sunt originale. 

4. Perioada de desfăşurare. 

Concursul Regional „Mesaj către părintele meu” se desfășoară conform 

calendarului: 

 în perioada 17 ianuarie - 15 februarie 2022 va fi promovat/mediatizat 

concursul în  



 
 

unitățile de învățământ și vor fi trimise Fişele de înscriere ale participanţilor, 

dar și lucrările scanate (denumite NUME PRENUME AUTOR) prin 

intermediul acestui formular: 

https://docs.google.com/forms/d/1WezQ4EemE3woNpJ7q8XvmhqkfUX-

qHqhbHN3yNuiGxs/edit?fbclid=IwAR0hmkqHFKcv5QyEKTosU6si-

upeEaXFIZsoWSJPTfmHR44xT3Kw6bGrL28 

 Fișele de înscriere și lucrările trimise după această dată, nu vor mai intra în 

concurs; 

 în colţul din dreapta sus al lucrării va fi lipită o etichetă pe care se va scrie:  

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului, clasa, unitatea de învăţământ, 

cadrul didactic coordonator; 

 evaluarea lucrărilor se va realiza în funcție de criteriile specifice fiecărei 

secțiuni.  

 

În data de 01 aprilie 2022 vor fi postate rezultatele concursului pe 

adresa: www.cjraeolt.ro. 

Toţi preşcolarii, elevii şi profesorii îndrumători vor primi adeverință de 

participare. 

 

5. Mediatizarea concursului 

Mediatizarea Concursului Regional „Mesaj către părintele meu!” se va 

realiza prin intermediul unui anunț pe pagina web a I.S.J. Olt/C.J.R.A.E. Olt, 

pe adresele de mail ale tuturor unităţilor de învăţământ din judeţ, ale unităţilor 

partenere şi pe adresele de mail ale consilierilor școlari.  

 

PERSOANĂ DE CONTACT: 

Consilier şcolar, Mihalcea Speranţa Marilena  

Tel. 0770/645. 265 

  

http://www.cjraeolt.ro/

