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Regulamentul Festivalului-Concurs  

ECO.VIDEO.LEGO.MODA 

Ediția a II-a, 2023 

 

 

 

 

 

Cadrul general  

Art.1. Scopul concursului Eco.Video.Lego.Moda este de a asigura cadrul pentru dezvoltarea, 

demonstrarea şi manifestarea competenţelor de literație ale elevilor, îmbinând tehnologia cu educația 

ecologică.  

Art. 2 Obiectivul general al concursului Eco.Video.Lego.Moda, ediția a II-a, din anul școlar 2022-2023, 

este dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor în domeniul literației, utilizând 

eficient și responsabil resursele tehnologiei și ale educației ecologice. 

Art. 3. Obiectivele concursului Eco.Video.Lego.Moda, în anul școlar 2022-2023, sunt: 

O1. Dezvoltarea abilităţilor de lectură ale elevilor care se înscriu la concurs; 

O2. Îmbinarea literație cu resursele pe care le pune la dispoziție tehnologia; 

O3. Sensibilizarea elevilor cu privire la necesitatea protejării mediului; 

Parteneri și responsabilități 

Art. 4. (1) Organizația aplicantă care a conceput proiectul concurs Eco.Video.Lego.Moda este Liceul 

Teoretic ,,Nicolae Bălcescuˮ care va planifica, implementa și evalua proiectul în anul școlar 2022-2023, 

în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Asociația „Descoperă-ți pasiune în I.T.”, Librăriile 

CĂRTUREȘTI, Casa Corpului Didactic (CCD)  și unități de învățământ din județ implicate în proiect. 

Art. 5. În organizarea și desfășurarea diferitelor etape ale concursului, pentru realizarea obiectivelor 

proiectului, partenerii pot colabora cu societăți și instituții științifice, culturale, cu organizații 

nonguvernamentale, autorități locale, cu persoane juridice sau fizice care sunt interesate în a sprijini și 

sponsoriza aceste activități. 

Art.6. Pentru comunicarea cu coordonatorii și responsabilii se va utiliza adresa de mail 

eco.video.lego.moda@gmail.com 

 Toate informațiile, formularele, șabloanele și Regulamentul vor fi postate și pe site-ul LTNB 

balcescucj.ro 

Art.7. De organizarea și desfășurarea concursului Eco.Video.Lego.Moda răspunde Liceul 

Teoretic ,,Nicolae Bălcescuˮ, inițiatorul acestui proiect. 

Art.8. Responsabilitățile-cadru ale partenerilor sunt: 

(1) Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescuˮ – asigură managementul proiectului la nivel regional, 

coordonează metodologic unitățile de învățământ participante din județ, monitorizează activităţile, 

formează cadrele didactice implicate în proiect, participă la evaluarea produselor realizate de elevi, 

organizează concursul la nivelul județean, coordonează promovarea proiectului, realizează și tipărește 

diplomele pentru participanți și elevii premianți, elaborează șabloanele pentru toate documentele 

utilizate în proiect.  

(2) Asociația Learn&Vision: desemnează o persoană din partea instituției care va face parte din juriile 

care vor evalua produsele elevilor; promovează proiectul în rândul membrilor Asociației; 

(3) Asociația Descoperă-ți pasiunea în IT: oferă cadrul pentru prezentarea lucrărilor elevilor, sprijin în 

pregătirea elevilor, sprijin în promovarea acţiunilor şi în realizarea de parteneriate cu instituţii de profil 
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din judeţ; desemnează o persoană din partea instituției care va face parte din echipa de implementare și, 

la solicitarea organizatorului, persoane care să facă parte din juriile care vor evalua produsele elevilor; 

promovează proiectul, oferă sponsorizare pentru acordarea premiilor. 

(4) Libraria Cărturești: oferă cadrul pentru prezentarea lucrărilor elevilor, sprijin în promovarea 

acţiunilor desemnează o persoană din partea instituției care va face parte din echipa de implementare și, 

la solicitarea organizatorului, persoane care să facă parte din juriile care vor evalua produsele elevilor; 

promovează proiectul, oferă sponsorizare pentru acordarea premiilor. 

(5) CCD Cluj: desemnează o persoană din partea instituției care va face parte din juriile care vor evalua 

produsele elevilor; promovează proiectul; 

Descrierea Concursului Eco.Video.Lego.Moda, 2022-2023 

Art. 9. Festivalul se desfășoară pe două categorii de vârstă astfel: 

(1) clasele V-VI 

(2) clasa a  VII-a 

Art. 10. (1) În cadrul concursului Eco.Video.Lego.Moda, profesorii coordonatori vor forma echipe de 

patru elevi de  Ei vor citi cele patru cărți indicate în bibliografia obligatorie. Echipa va susține un test de 

lectură online. Primele douăzeci de echipe care au obținut punctajele cele mai mari se vor califica la 

etapa finală a concursului. Din fiecare școală înscrisă în concurs pot participa maximum patru echipe.  

Fiecare echipă va alege o carte dintre cele citite și va realiza un afiș, folosind o aplicație. În data de 31 

mai 2023 se va desfășura etapa finală a concursului unde elevii vor avea de parcurs următoarele probe: 

1. discuție cu membrii juriului cu privire la afișul realizat; 

2. susținerea unui discurs în fața juriului, pornind de la o afirmație din cartea al cărei afiș l-a realizat 

echipa; 

3. confecționarea, din materiale reciclabile și biodegradabile a vestimentației unui personaj din 

cartea aleasă 

Notă: Proba 2 și 3 se desfășoară simultan 

  Art. 11. Concursul Eco.Video.Lego.Moda se desfășoară în anul școlar 2022-2023 la nivelul 

următoarelor etape: județean. 

 

Activitățile din proiect 

Art. 12. Activitățile principale ale proiectului concurs Eco.Video.Lego.Moda, nivel regional, în anul 

școlar 2022-2023 sunt următoarele:  

Lansarea concursului Eco.Video.Lego.Moda la nivel local 

Înscrierea unităţilor de învăţământ la concursul Eco.Video.Lego.Moda 

Înscrierea elevilor la concursul Eco.Video.Lego.Moda 

Promovarea concursului 

Formarea comisiilor de jurizare 

Organizarea concursului 

Diseminarea  

Art. 13. (1) Calendarul activităților face parte integrantă din prezenta metodologie  

(2) Orice modificare de calendar va fi comunicată în timp util pe site-ul proiectului balcescucj.ro și  

echipei de proiect . 

 

Grupul țintă și beneficiari 

Art. 14. (1) Pot participa la activitățile proiectului elevii din clasele a V-a până la clasa a VII-a, inclusiv, 

din unitățile de învățământ înscrise la concursul Eco.Video.Lego.Moda. 

 (2) Se pot înscrie în proiect cadre didactice care predau în unitatea de învățământ  

Art. 15. Elevii care doresc să participe la concursul  Eco.Video.Lego.Moda se pot înscrie din proprie 

inițiativă, formând echipe de câte patru elevi sau vor fi selectați de cadre didactice care predau în unitatea 

de învățământ.  

Art. 16. (1) Într-o echipă, pot participa numai elevi care fac parte din aceeași categorie de vârstă. La 

etapa județeană vor fi selectate doar echipele care obțin cel mai mare punctaj la testul de lectură. 
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(2) Echipele formate din mai mult sau mai puțin de patru elevi sau echipele care nu îndeplinesc aceste 

condiții nu vor putea fi selectate să participe la  concursul Eco.Video.Lego.Moda.. 

Art. 17. Conducerea unității de învățământ înscrise în proiect va aviza lista cadrelor participante și a 

elevilor participanți. 

Art. 18. Beneficiarii direcți și indirecți ai rezultatelor proiectului sunt:  

(1) toţi elevii, părinţi ai elevilor, comunitatea educativă, în general; 

(2) profesori coordonatori și cei care fac parte din juriu; 

Cerințele minime pentru participarea echipelor de elevi  

Echipele de elevi vor fi selectate pentru a participa la etapa locală a concursului Eco.Video.Lego.Moda 

doar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

- Echipa este formată din elevi care fac parte din aceeași categorie de vârstă; 

- Echipa este formată din elevi de la aceeași unitate de învățământ; 

- Echipele participante au fost înscrise în formularul online; 

Înscrierea elevilor la Concursul ECO.VIDEO.LEGO.MODA 

Art. 19. Înscrierea elevilor la concursul Eco.Video.Lego.Moda se va derula în lunile octombrie-

noiembrie, în conformitate cu Calendarul, și presupune parcurgerea a trei etape:  

- formarea echipelor de elevi și completarea fișelor de înscriere; 

- înscrierea echipelor în formularele on line de pe site-ul proiectului.   

Art. 20. În prima etapă, responsabilii de la nivelul unităților de învățământ, desemnați de către directorul 

unității de învățământ, vor organiza întâlniri cu beneficiarii direcți și indirecți, pentru a-i informa în 

legătură cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul concursului.   

Art. 21. (1) În etapa a II-a, cadrele didactice coordonatoare vor avea în vedere următoarele aspecte:  

(2) Un cadru didactic nu poate coordona mai mult de două echipe de elevi. 

Concurs  Eco.Video.Lego.Moda – etapa eliminatorie 

Art. 22. Etapa eliminatorie a concursului se va desfășura în martie 2023.  

Art. 23. Echipele înscrise în concurs, coordonate de cadrele didactice vor participa la testul de lectură 

organizat online. 

Art. 24. Elevii vor avea de răspuns unui număr de 20 de întrebări, cinci din fiecare carte indicată în 

bibliografie. (anexa 1) 

Art. 25. Primele 20 de echipe care vor obține cel mai mare punctaj vor avea dreptul să participe la etapa 

finală a concursului. 

Concurs  Eco.Video.Lego.Moda – etapa finală 

Art. 26.  (1) Etapa finală a concursului se va desfășura în 31 mai 2023 și va fi găzduită și organizată de 

Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescuˮ, împreună cu partenerii săi.  

Art. 27. Elevii, coordonaţi de cadrele didactice, vor participa la trei probe.  

a. Proba 1: Echipa, formată din patru elevi, va purta o discuție cu membrii juriului pe marginea 

afișului de promovare/lansare realizat. Elevii vor fi evaluați potrivit grilei din anexa 2. 

b. Proba 2: Un membru al echipei, va susține un discurs în fața unui juriu, pornind de la un citat din 

cartea al cărei  afiș de promovare/lansare l-a realizat împreună cu echipa lui. Elevul va extrage 

citatul în ziua concursului și va avea la dispoziție zece minute să își pregătească discursul. El va 

fi evaluat potrivit grile din anexa 2.  

c. Proba 3: Cei trei membri ai echipei vor crea din materiale reciclabile și biodegradabile costumul 

unui personaj din cartea al cărei afiș de promovare/lansare l-au realizat. Unul dintre ei va fi 

manechinul care va defila, la finalul probei, în fața juriului și a celorlalți participanți. Elevii vor 

fi evaluați potrivit grilei din anexa 2. La această probă, unitatea organizatoare nu asigură 

materialele necesare, ele vor fi aduse de membrii echipei. Tot costumul trebuie realizat în cadrul 

probei, nu se admit bucăți deja confecționate și aduse de acasă. 

NOTĂ: Proba 2 și proba 3 se desfășoară simultan!!! 

Criterii de jurizare 

Art. 28. Din juriu nu vor face parte persoane care au coordonat echipe de elevi.  
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Art. 29. Responsabilii vor realiza o arhivă cu produsele realizate de echipele premiate pe care o vor 

încărca pe site-ul concursului. 

Art. 30. (1) Membrii juriului vor completa corespunzător fișele de evaluare din anexa 2 după fiecare 

probă, în așa fel, încât fiecare echipă să știe punctajul pe care l-a obținut.  

 (2) Nu se admit contestații. 

Art. 31. Se vor acorda premii, mențiuni și premii speciale pe categorii de vârstă și secțiuni, în ordinea 

descrescătoare a punctajelor. 

Art. 32. Se vor acorda premii speciale astfel: premiul pentru cea mai creativă prezentare și premiul 

publicului. 

Diplome, distincții și adeverințe 

Art. 33. (1) Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescuˮ va acorda, în calitate de organizator, diplome de 

participare și diplome pentru premii elevilor și coordonatorilor echipelor de elevi care au participat la 

concurs; 

Art. 34. Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescuˮ va acorda diplome de participare membrilor echipei de 

proiect. 

Dispoziții finale și tranzitorii 

Art. 35. În funcție de modificările apărute, prezenta metodologie, calendarele, documentele utilizate pot 

fi modificate, în colaborare cu partenerii. Orice modificare este realizată de către Liceul 

Teoretic ,,Nicolae Bălcescuˮ și este adusă la cunoștința partenerilor, în timp util. 

Art. 36.  Materialele consumabile, incluse în logistica acestui concurs și necesare pentru fiecare 

activitate se asigură de către unitatea la nivelul căreia se desfășoară activitatea respectivă sau prin donații, 

sponsorizări în condițiile legii. Excepție face proba 3, unde elevii își vor aduce materialele din care vor 

confecționa costumele. 

 

 

 

Calendarul ECO.VIDEO.LEGO.MODA – nivel județean 

1. Lansarea concursului Eco.Video.Lego.Moda  octombrie-noiembrie 

2022 

  

2. Inscrierea elevilor la concursul Eco.Video.Lego.Moda februarie 2023 

3. Proba eliminatorie a concursului Eco.Video.Lego.Moda martie  2023 

4. Faza finală a concursului Eco.Video.Lego.Moda  31 mai 2023 
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Anexa 1 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Nivel 1: clasele a V-a și a VI-a 

 

 

Nivel 2: clasele a VII-a 

 

 

Anexa 2. Grile de evaluare 

  

Anexa 3 Echipa de proiect 

3.1 Echipa de management 

3.2 Echipa de implementare 

 

Anexa 4 Fișa de înscriere 

4.1 Fișa pentru înscrierea participanților 

4.2 Declarație pe proprie răspundere, acord prelucrare date cu caracter personal 
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Anexa 3 Echipa de proiect 

3.1 Echipa de management 

Director prof. Zamfir Marinela Violeta 

            Director adjunct: Teodorescu Iulian 

 Director adjunct: Rad Ciprian 

 

  

3.2.Echipa de implementare: 

Prof. Bindean Laura 

     Prof. Sim Ramona 

     Prof. Pălăcian Felicia 

     Prof. Copaciu Elena Gabriela 

     Prof. Berindeiu Nicolae 

     Prof. Oprea Ioana 

      

 

 

 

 

Coordonatoare: prof. Borza Emilia 

                          Bibliotecar Năsăudean Nicoleta (persoana de contact în cadrul proiectului) 

 

 

 

 


