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CONCURS DE CONSILIERE ȘCOLARĂ PRIN ART – TERAPIE 

 „EXPRIMĂ – TE LIBER” 

Ediția 2015 

Tematica: „Știu cine sunt - știu ce vreau” 
 

 Exprimă-te liber este singurul concurs în domeniul consilierii şcolare din ţară, până la ora 

actuală. Acest concurs oferă posibilitatea elevilor de a transmite un mesaj cu valoare educațională, 

printr-o modalitate originală și personală în funcţie de talentul, aptitudinile şi preferinţele fiecăruia.  

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor din punct de vedere bio-psiho-social, 

prin libertatea de expresie şi art-terapie.  

Prin acest proiect, consilierea se realizează în cadrul unui concurs cu public, în care rolul 

consilierului școlar este preluat de către elevii participanţi.   

Tehnici de exprimare: Scenetă de teatru: dramă, umoristică, etc. (durata: 5 minute); Film 

(durata: 5 minute); Meloterapie - compoziţii muzicale cu versuri (un cântec/participant sau grup de 

participanţi); Creație în versuri (maxim 4 strofe);  Fotografie (2 - 5 fotografii care au o legătură logică 

între ele se expun pe panou); Desen/pictură/colaje (se expun pe panou); Alte tehnici (tehnica va fi 

detaliată la înscrierea în concurs). 

Etapele desfășurării concursului: 

 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Perioada Descriere 

1. Workshop cu 

consilierii școlari 

din județ 

02.12.2014 – 

30.01.2015 

Prezentarea regulamentului și a temei concursului. 

2. Anunțarea și 

promovarea 

concursului 

02.02.2015 – 

31.03.2015 

Mediatizarea concursului în presa locală;  

Sesiuni informative realizate în şcolile din județele 

participante. 

3. Preselecția elevilor 

la nivel de școală 

01.04.2015 – 

30.04.2015 

Organizarea atelierelor de lucru cu elevii, de către 

consilierul școlar și desemnarea elevilor câștigători la 

nivel de școală, elevi ce vor participa la etapa județeană. 

4. Desfășurarea 

concursului la nivel 

județean 

04.05.2015 – 

31.05.2015 

Elevii se vor prezenta însoțiți de profesori iar concursul 

se va desfăşura pe parcursul a două zile. O zi va fi 

destinată participanţilor din şcolile gimnaziale iar a doua 

zi participanților din licee. 

Elevii pot participa individual sau în grup (mărimea 

grupului să nu fie mai mare de 4 elevi). 

Juriul va evalua fiecare moment, conform criteriilor din 

fişa de notare. 

5. Desfășurarea 

concursului la nivel 

național 

12.06.2015 – 

13.06.2015 

Concursul se va desfăşura pe parcursul unei zile. 

Participanţii îşi vor prezenta momentul de liberă 

exprimare pe baza unui desfăşurător 
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La concursul național pot participa maxim 16 elevi  și 2 

profesori însoțitori/județ. Numărul maxim de elevi din 

fiecare județ este 16: 8 elevi de nivel gimnazial și 8 elevi 

de nivel liceal 

Elevii care se vor exprima prin intermediul unui desen, 

vor trimite desenul, fără participare efectivă. Desenele 

sau colajele vor fi expse, iar juriul le va juriza în 

momentul desfășurării concursului. 

Juriul va evalua fiecare moment, conform criteriilor din 

fişa de notare. 

6. Festivitatea de 

premiere la nivel 

național și 

desfășurarea 

activităților de 

socializare 

13.06.2015 Elevii vor fi premiați în cadrul festivității de premiere și 

se vor oferi diplome, materiale promoționale și premii în 

bani. 

În vederea relaționării și dezvoltării culturale a elevilor 

se vor vizita obiectivele turistice din județ: Grădina 

Botanică Jibou, Mănăstirea Strâmba, Muzeul Județean 

de Istorie și Artă Zalău. 

 

 

Notă:  

- Fiecare județ îsi va asigura din resurse proprii decontarea transportului de la localitatea de 

reședință până la Zalău și retur. CJRAE Sălaj asigură cazare și masă participanților. 

 

DIRECTOR CJRAE                                                                                      COORDONATOR CJAP 

Prof. psiholog dr. Melania Gârdan                                                        prof. psiholog Adina Mesaros 

 
 


