
REGULAMENTUL CONCURSULUI  DE CREATIVITATE  

MAI PUTERNICI, ÎMPREUNĂ!  

 

Concursul de creativitate cu titlul Mai puternici, împreună!  face parte din 

Proiectul Împreună facem școala altfel!  inițiat de Colegiul Național ”Gib Mihăescu”, Drăgășani 

pentru derularea activităților din cadrul Săptămânii Școala Altfel Să știi mai multe, să fii mai bun!, în 

anul școlar 2020 - 2021. 

 

Scopul concursului este de a promova în rândul adolescenților formarea gândirii de tip 

designer, o competență tot mai solicitată pe piața locurilor de muncă viitoare. 

 

La concurs pot participa elevi claselor IX-XI din cadrul Colegiului Național ”Gib Mihăescu”, 

Drăgășani. Elevii pot participa atât individual, cât și în echipe formate din elevi provenind de la 

aceeași clasă. De asemenea, pot participa mai mulți elevi sau  mai multe echipe din aceeași clasă. 

 

Desfășurarea concursului: 

- În perioada 14 - 16 decembrie 2020 elevii vor pregăti materialele pentru concurs 

împreună cu profesorul diriginte în intervalul de timp  12:10 - 12:50; 

- În data de 17 decembrie 2020 elevii vor prezenta materialele pregătite, acestea urmând a 

fi postate pe platformele digitale; 

- În data de 18 decembrie 2020 se vor stabili câștigătorii concursului. 

 

Fiecare elev / grup de elevi  poate concura cu un singur material, care să abordeze unul sau mai multe 

dintre următoarele subiecte: 

a) importanța dezvoltării propriei persoane – creșterea stimei de sine, încrederea în propria 

persoană, capacitatea de a depăși obstacolele cotidiene; 

b)  prevenirea bullying-ului, a agresivității și promovarea conduitelor prosociale - formarea 

comportamentelor civice de acceptare a celor din jur, toleranță, non-discriminare si anti-

corupție; 

c) prevenirea consumului de substanțe nocive/interzise și promovarea  unui stil de viață sănătos; 

d) orientarea școlară și profesională - identificarea solicitărilor pieței locurilor de muncă, 

transformarea domeniilor profesionale, prezentarea unor profesioniști / personalități în 

anumite arii profesionale; 

e) importanța creativității/ inteligenței/ aptitudinilor artistice-sportive personale  în succesul 

personal 

Secțiunile concursului: 

a) film de scurt metraj; 

b) material video; 

c) animație; 

d) material power-point; 



e) machete; 

f) postere; 

g) creație literară (poezie, proză); 

Juriul concursului va fi format din: 

- un reprezentant al  Consiliului elevilor; 

- un reprezentant al  conducerii școlii 

- un reprezentant al Comitetului de părinți 

- Consilierul educativ al  școlii 

- Directorul Clubului Copiilor Drăgășani 

Condiţii de participare: 

1. Producţiile trebuie să fie realizate în limba română. Dacă un material este realizat în altă 

limbă, producătorul este obligat să ofere subtitrare în limba română. 

2. Durata filmului  de scurt metraj nu va depăși 15 minute.  

3. Se pot înscrie în concurs şi materiale deja realizate de către elevii școlii.  

4. Materialele câştigătoare trebuie să conţină mesaje care să contribuie la determinarea adoptării 

unui comportament pozitiv. 

5. Nu vor fi acceptate materiale care conțin mesaje cu conținut injurios sau obscen. 

6. Nu este permis conţinutul explicit sau sugestiv sexual/nuditate/pornografic/defăimător despre 

vreun grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă ori despre persoanele cu 

dizabilităţi. 

7. Nu vor fi acceptate materialele care promovează alcoolul, drogurile, tutunul, armele (folosirea 

acestora), activităţi care pot părea periculoase sau mesaje politice. 


