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PROIECT 

 

,,DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ - A FI, A ȘTI, A FACE, A CONVIEȚUI” 

 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ 

DECEMBRIE 2019 

 

 

REGULAMENT 

 

      APLICANT: COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢUL  

NEAMŢ, Str Mihai Viteazul, Nr.12, Tel/Fax.0233-227510; E-mail: cni_pn@ yahoo.com 

 

 

      COORDONATOR PROIECT: PANAINTE OLGA, Tehnician/Psiholog clinician – Atestat de 

psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie clinică, eliberat de Colegiul 

Psihologilor din România, având codul personal 08681.  

Domiciliul: Piatra-Neamţ, tel.0749546748, olgapanainte@yahoo.com. 

 

      RESPONSABILI  ACTIVITATE:  -  prof. dr. Neamțu Daniela 

                                                       -  prof. Anghel Elena Brîndușa  

                                                       -  prof. Ciurlea Ionuț Octavian 

 

 

 

CONCURSUL „CALENDARUL EMOŢIILOR”  

EDIŢIA a VIII-a 

 

-  CONCURS JUDEŢEAN  - 

         

 

 

 PARTENERI: 

➢ ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A PSIHOLOGILOR DE FAMILIE DIN 

ROMANIA – FILIALA NEAMŢ 

➢ COLEGIILE ŞI LICEELE DIN JUDEȚUL NEAMȚ 
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Motivare: 

Acest eveniment urmăreşte antrenarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi extracurriculare 

prin exprimarea artistică a emoţiilor, prin stimularea creativităţii prin realizare de texte literare, lucrări 

plastice şi dezbateri, folosind drept instrument cuvântul şi imaginea. Concursul are ca obiectiv 

dezvoltarea abilităților de viață la elevi și a inteligenței afective. 

 

Argument: 

În societatea contemporană, cantitatea de informaţii şi cunoştinţele disponibile sunt imense. Cu 

toate acestea, noile generaţii sunt formate mai puţin pentru a gândi şi pentru a-şi exprima emoţiile şi 

mai mult pentru a reproduce informaţia. Copiii învaţă să opereze cu elemente logice, dar nu ştiu să 

abordeze eşecurile, învaţă să rezolve probleme de matematică, dar nu ştiu să-şi rezolve propriile 

conflicte existenţiale, fac analiză matematică, dar sunt incapabili de analiza propriei vieţi. 

În ciuda importanţei covârşitoare pe care o au abilităţile intelectuale în viaţa noastră, emoţiile 

joacă un rol deosebit fiindcă modulează comportamentele noastre intrapersonale şi interpersonale. 

Astfel, persoanele care au abilităţi emoţionale şi sociale bine dezvoltate au şanse mai mari să fie 

eficiente în ceea ce fac, să se accepte pe sine, sa fie satisfăcute de ceea ce întreprind şi să aibă succes în 

viaţă. 

Abilitatea emoţională presupune conştiinţa propriei stări emoţionale (abilitatea de a sta deoparte 

şi de a monitoriza propriile sentimente şi comportamente), controlul expresiei exterioare a propriilor 

emoţii (competența de a cunoaşte ce este acceptabil în modalitatea de exprimare a emoţiilor), 

recunoaşterea emoţiilor la ceilalţi (competența de „a citi” sentimentele celorlalţi din comportamentul 

acestora). Abilitatea socială la elevi presupune formarea relaţiilor sociale adecvate atât cu vârstnicii, 

cât şi cu adulţii, astfel încât să permită atingerea unor scopuri şi în acelaşi timp respectarea nevoilor 

celorlalţi. Relaţiile pozitive cu prietenii sau cu colegii constituie o sursă importantă de învăţare socială. 

Scopul acestui concurs este de a îmbunătăţi  planul comportamental al elevilor prin dezvoltarea 

abilităţilor de viață, abilităților socio-emoţionale, pentru a şti să abordeze eşecurile, să-şi rezolve 

propriile conflicte existenţiale, prin dezvoltarea unei corecte imagini de sine şi a capacităţilor de 

evaluare a comportamentului altora. De asemenea, urmăreşte dezvoltarea potenţialului creator al 

elevilor, stimularea şi valorificarea abilităţilor artistice a elevilor în exprimarea competenţei 

emoţionale. 
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Obiective: 

• Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa dezvoltării unei imagini de sine corecte şi a 

capacităţii de evaluare a comportamentului altora 

• Dezvoltarea imaginaţiei creative a elevilor prin conceperea unor imagini, creaţii literare, colaje 

utilizând diverse instrumente şi procedee didactice 

• Identificarea cauzelor care determină tulburările socio-emoţionale la elevi şi care influenţează 

creşterea sau descreşterea performanţelor şcolare ale acestora 

• Cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor şi a încrederii în sine 

• Cultivarea capacităţilor imaginative şi creative a elevilor prin diferite tehnici şi procedee didactice 

• Elaborarea programului de parteneriat şcolar-social (parteneriat cu comunitatea locală) 

 

Descrierea concursului: 

Grup ţintă: elevi din cursul liceal 

Elevii vor avea de realizat un calendar în care să se reflecte tema concursului şi în care 

vor încorpora cele trei secţiuni ale concursului.  

Concursul se va desfăşura la Colegiul Naţional de Informatică, Piatra-Neamţ, în luna 

decembrie. 

Școlile care doresc să participe vor trimite maxim două echipaje a câte 2-7 persoane, 

fiecare echipă prezentând calendarul realizat de acestea. Fiecare filă a calendarului va fi 

completată conform regulilor de la fiecare secțiune: creație literară, creație grafică, psihologie. 

Nu se vor admite lucrări care nu au toate paginile complete sau care nu întocmesc condițiile 

specifice fiecărei secțiuni. Timpul de prezentării a lucrării va fi de 10 minute, echipele care 

depășesc acest timp vor fi penalizate. De asemenea, prezentarea calendarului trebuie să reflecte 

munca în echipă, precum și fiecare pagină a acestuia. 

Echipa câștigătoare este cea care a obținut punctajul cel mai mare cumulat la toate 

secțiunile, iar premierea se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

Calendarele realizate vor fi trimise în două exemplare, însoţite de fişa de înscriere, 

conform calendarului concursului, pe adresa Colegiului Naţional de Informatică, pentru d-ra 

Olga Panainte, cu specificația pentru concursul ,,Calendarul emoțiilor”. 
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Secţiunile concursului: 

➢ Secţiunea I: Creaţie literară 

➢ Secţiunea II: Grafică 

➢ Secţiunea III: Psihologie 

 

Secţiunea Creaţie literară: 

Elevii vor avea de realizat pentru fiecare pagină/ fiecare lună a calendarului câte o caligramă  

care să exprime tema concursului. De asemenea, pe fiecare pagină/lună a calendarului va fi trecut un 

citat din operele reprezentative ale literaturii române sau universale, care să reflecte tema concursului. 

 Textele vor fi redactate în Times New Roman cu diacritice şi vor fi încorporate în calendar. 

Fontul și caracterul literelor se vor alege de fiecare echipă. Textul scris în limba română trebuie sa fie 

în concordanță cu grafica aleasă.  

*Caligramă este un poem în care dispoziția grafică în pagină formează un desen care are o legătură 

cu subiectul textului 

Criterii de evaluare: 

- respectarea tematicii 

- expresivitatea compoziţiei scrise 

- puterea de evocare a temei şi a emoţiei abordate 

- ineditul şi originalitatea lucrării 

- utilizarea termenilor specifici limbii române 

Notă: În cazul nerespectării cerințelor, echipa va fi depunctată. 

 

Secţiunea Grafică: 

Grafica întregului calendar trebuie să reflecte tema aleasă pentru această ediție. Ea poate să 

reflecte o emoţie surprinsă prin imagine şi text, dar care să se încadreze tematicii concursului.  

Lucrările vor fi prezentate în format printat, color, însoţit de numele autorului/autorilor, a instituţiei 

şcolare din care provine elevul, a cadrului didactic coordonator. Nerespectarea acestor cerințe aduce cu 

sine depunctarea echipei. 

Criterii de evaluare: 

- originalitatea lucrării 

- concordanţa cu tematica 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Poem
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- complexitatea elementelor grafice şi modul lor de integrare în calendar, precum şi modul de 

integrare a textelor scrise în paginile calendarului 

- modalitatea de prezentare a calendarului 

- caracterul unitar al calendarului (îmbinarea elementelor grafice cu cele scrise şi cu cele ce ţin 

de temă) 

- utilizarea mijloacelor diferite de realizare 

 

Secţiunea Psihologie: 

Pentru a descoperi aspectele pozitive ale temei, elevii vor ţine cont de următoarele aspecte în 

prezentarea lucrării: atitudini (cadru vechi, crearea unora noi), empatie, discuţia cu sine, încadrarea în 

timp, prezenţa activă, ascultarea, vocea, atingerea, postura, echilibrul, distanţa, respiraţia. 

 Reflectarea atitudinilor și comportamentelor pozitive conforme temei concursului vor fi 

evaluate de juriu. 

Calendarul concursului: 

 

1. noiembrie 2020: primirea lucrărilor pe adresa Colegiului Naţional de Informatică, Piatra-

Neamţ, cu specificaţia pentru concursul „Calendarul emoţiilor”, pentru d-ra Olga 

Panainte 

2. decembrie 2020: jurizarea şi premierea celor mai bune calendare, la Colegiul Naţional de 

Informatică Piatra-Neamţ.  

  

 

          Coordonator proiect,                                                          Director CNI, 

                       Panainte Olga                                                        Prof. dr. Neamțu Daniela 
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Fişa de înscriere 

Concursul „Calendarul emoţiilor” 

Concurs județean 

 

 

 

Numele elevului participant/ echipajului 

participant………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

Numele cadrului didactic coordonator…………………………………………..…………………… 

 

 

Unitatea de învăţământ……………………………………………………...………………………….. 

 

 

Clasa……………………………………………….……………………………………………………. 
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ACORD DE PARTENERIAT 

În cadrul concursului „Calendarul emoţiilor” 

- concurs județean - 

Încheiat astăzi………………………… 

1. Părţile contractante 

A. Colegiul Naţional de Informatică, Piatra-Neamţ, reprezentat prin Director, prof. dr. DANIELA  

NEAMŢU, în calitate de aplicant 

B. Şcoala/Colegiul/Liceul ……………………………………………………………………………… 

Strada………………………………………., nr…………, Localitatea…………..……………………, 

Judeţul……………………………………., Telefon…………………………..………………………..,  

reprezentată prin Director, ………………………………………………………………………………                    

în calitate de partener 

2. Obiectul parteneriatului 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării concursului județean „Calendarul emoţiilor”. 

3. Obligaţiile părţilor 

A. Aplicantul se obligă să presteze următoarele servicii: 

• să informeze colegiile/liceele despre organizarea concursului 

• să respecte termenele de organizare şi desfăşurare a concursului 

• să emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi 

• să emită şi să distribuie diplomele de participare şi implicare în activitate elevilor, membrilor     

    juriului şi adeverinţele de participare cadrelor didactice 

B. Partenerul se obligă să presteze următoarele servicii: 

• să mediatizeze concursul în colegiu/liceu 

• să pregătească elevii pentru activitate 

• să respecte regulamentul concursului 

4. Durata acordului: 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pentru anul şcolar în vigoare. 

 

                      Director,            Director, 

         Prof. dr. Daniela Neamţu 


