Regulament Concurs organizat cu ocazia
Zilelor Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara – Noiembrie 2021
1. PREZENTARE GENERALĂ
În anul 2021 Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara aniversează 50 de ani de la
înființare, astfel că la ceas aniversar, organizatorii evenimentului Zilele Liceului Teoretic
„Grigore Moisil” au considerat potrivită derularea unui concurs, ce își propune să premieze
elevii care vor reuși să prezinte cât mai bine și într-un mod cât mai creativ Liceul Teoretic
„Grigore Moisil”.
Concursul va avea trei secțiuni: Desen/Pictură, Prezentare și Film, un elev poate
participa la o singură secțiune.
Lucrările vor fi încărcate pe linkul de mai jos, până la data de 15.11.2021
Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPbv7lpW_d_ajC_gAe_Irh7KfMdZBDfzxsdW
F38bMoGs-skw/viewform?usp=sf_link
2. TEMA: „Școala mea”
3. SECȚIUNI:
I.
II.
III.

DESEN / PICTURĂ (pentru ciclul primar: clasa pregătitoare – clasa a IV- a)
PREZENTARE (pentru gimnaziu: clasa a V- a – clasa a VIII- a)
FILM (pentru liceu: clasa a IX- a – clasa a XII- a)

4. PARTICIPANȚI: elevii Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara (de la clasa
pregătitoare până la clasa a XII- a)
5. CRITERII DE EVALUARE:
SECȚIUNE

CRITERII
Respectarea temei

20p

Execuție artistică

20p

DESEN / PICTURĂ Tehnica artistică folosită

PREZENTARE

PUNCTAJ

20p

Originalitate

20p

Creativitate

20p

Respectarea temei

10p

Utilizare sigla școlii

3p

Inserarea în prezentare a informațiilor referitoare
la școală (de exemplu: localizare, aspecte istorice,
număr de clase și elevi, rezultate obținute de

30p

elevii școlii, deviza școlii, proiecte locale și
proiecte Erasmus+ (sigla Erasmus+), activități
extrașcolare, absolvenți de succes, etc)

FILM

Evidențierea caracteristicilor școlii

10p

Prelucrare imagini

17p

Efecte artistice

10p

Originalitate

10p

Creativitate

10p

Respectarea temei

10p

Utilizare sigla școlii

3p

Inserarea în prezentare a informațiilor referitoare
la școală (de exemplu: localizare, aspecte istorice,
număr de clase și elevi, rezultate obținute de
elevii școlii, deviza școlii, proiecte locale și
proiecte Erasmus+ (sigla Erasmus+), activități
extrașcolare, absolvenți de succes, etc)

30p

Evidențierea caracteristicilor școlii

10p

Prelucrare audio-video

17p

Efecte artistice, sunet

10p

Originalitate

10p

Creativitate

10p

6. EVALUARE
Evaluarea va fi realizată de o comisie desemnată pentru acest lucru.
Afișarea rezultatelor se va face pe site-ul școlii până in 18.11.2021
7. PREMII
În cadrul fiecărei secțiuni se vor acorda premiul I, în valoare de 500 lei, premiul II, în
valoare de 400 lei și premiul III, în valoare de 300 lei, în ordinea descrescătoare a
punctajelor, dacă vor exista doi concurenți cu același punctaj ambii vor primi premiu.
8. PRECIZĂRI
 Informațiile necesare pentru realizarea prezentării le găsiți pe site-ul școlii:
info.tm.edu.ro (informații referitoare la proiectele europene desfășurate găsiți la
secțiunea: proiecte)
 Proiectele vor fi prezentate într-o activitate desfășurată în data de 18.11.2021 și
19.11.2021, acestea fiind organizate în cadrul unui site web.

