
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ECO.VIDEO.LEGO.MODA – ECVILEMO 

 

Concurs cu premii pentru elevii de gimnaziu 

 

 

 

Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescuˮ, Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația 

„Descoperă-ți pasiunea în I.T.”, Librăriile CĂRTUREȘTI, IȘJ Cluj, vă invită să participați la 

concursul cu premii ECVILEMO. Proiectul este înscris în Calendarul Activităților Educative 

Județene (CAEJ Cluj 2023), aprobat I.Ș.J. Cluj, nr. 10812/1/15.12.2022, poziția 25. 

1. Scopul concursului: asigurarea cadrului pentru dezvoltarea, demonstrarea şi 

manifestarea competenţelor de literație ale elevilor, îmbinând tehnologia cu educația 

ecologică.  

2. Obiectivul general:  dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor 

în domeniul literației, utilizând eficient și responsabil resursele tehnologiei și ale 

educației ecologice. 

3. Perioadă de desfășurare:  

Concursul are două etape 

a. Prima etapă: ianuarie-martie 2023 

b. Etapa finală: 31 mai 2023 

4. Publicul țintă:  

  Concursul se desfășoară pe două categorii de vârstă astfel: 

a. clasele V-VI 

b. clasele a VII-a 

5. Descrierea concursului: 

Prima etapă: 

În cadrul concursului Eco.Video.Lego.Moda, profesorii coordonatori vor înscrie unitatea 

de învățământ până în data de  24 februarie 2023. Vor forma echipe de patru elevi, fiecare elev 

din echipă va citi o carte din categoria de vârstă din care face parte și echipa va susține un test 

de lectură online, în data de 24 martie. . Echipele declarate admise vor completa fișa de 

înscriere din anexa 4 și o vor trimite pe adresa eco.video.lego.moda@gmail.com 

Testele de lectură vor fi realizate de toate școlile înscrise în concurs prin tragere la sorți, 20 

întrebări din fiecare carte, fiecare instituție de învățământ va propune 5 întrebări din fiecare 

carte din bibliografie, la secțiunea la care participă (clasele V-VI sau VII).  Primele douăzeci de 

echipe care au obținut punctajele cele mai mari se vor califica la etapa finală. Din fiecare școală 

înscrisă în concurs pot participa maximum patru echipe.   

Fiecare echipă câștigătoare va alege o carte din cele citite și va realiza un afiș, folosind orice 

aplicație  dorește. Produsul va fi trimis, până la data de 5 mai 2023, pe adresa 

eco.video.lego.moda@gmail.com 
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Etapa finală:  

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 

metodologie. 

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 metodologie. 

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 metodologie. 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!!! 

6. Diplome, distincții și adeverințe 

 Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescuˮ va acorda, în calitate de organizator, diplome de 

participare și premii elevilor, dar și coordonatorilor echipelor care au participat la concurs. 

 

7. Comunicare: 

Pentru informații suplimentare, puteți să ne scrieți pe adresa 

eco.video.lego.moda@gmail.com; Toate informațiile, formularele, șabloanele și 

Regulamentul vor fi postate și pe site-ul LTNB balcescucj.ro 

 

Coordonatori:   prof Emilia Borza  

 bibliotecar Năsăudean Nicoleta                 

Bibliografie 

 

Nivel 1: clasele a V-a și a VI-a 

1. REGELE ARTHUR.SABIA DIN STÂNCĂ (vol I), T.H.White 

2. NUMĂRĂ STELELE. O POVESTE DIN COPENHAGA, Lois Lowry 

3. COPIII CĂPITANULUI GRANT, Jules Verne 

4. O VARĂ CU ISIDOR, Veronica D. Niculescu 

 

Nivel 2: clasele a VII-a  

1. A DOUA DOAMNĂ GIOCONDA, E. L. Konigsburg 

2. CASTELUL DIN STICLĂ,  Jeanette Walls 

3. REGII BLESTEMAȚI. REGELE DE FIER (vol I), Maurice Druon 

4. POVESTIRI DUPĂ SHAKESPEARE, Charles și Mary Lamb 
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Anexa 4 

FIȘA PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVILOR 

la 

Concursul ECO.VIDEO.LEGO.MODA, ediţia a II-a, 2022-2023 

Unitatea de învăţământ  

Lucrarea/ documentul 

ce urmează a fi 

citită/citit 

Titlul:  

 

Autorul/ autorii: 

  

 

Echipa elevilor 

Nume şi prenume elevă/ elev Clasa 

  

  

  

  

 

Coordonatorul echipei 

Numele şi prenumele __________________________________ 

Funcţia didactică ______________________________________ 

Date de contact: telefon ________________, e-mail __________________________ 

Semnătura coordonator _________________ 

Data înscrierii ________________________  

  



 
   
 
 
 
Formular de consimţământ tutore legal (pentru fiecare elev înscris) 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

  

Subsemnatul _____________________________________________________, domiciliat în 

localitatea ______________________, str. _______________________, nr. ___, bl. __, ap. __, posesor 

al C.I. seria _______, nr. ________________, emis de _______________________ la data de 

_________________, telefon de contact______________ , email______________________ în calitate 

de reprezentant legal /părinte al minorului (nume şi prenume) 

__________________________________________________, CNP(copil) 

______________________________, elev la unitatea de învățământ _________, din 

localitatea_____________________, 

Declar prin prezenta ca sunt de acord ca filmări/fotografii/alte materiale (ex. machete, booktrailer-uri, 

afişe, diplome sau alte distincţii etc.) care s-au realizat în cadrul concursului 

ECO.VIDEO.LEGO.MODA”, ediţia 2022-2023 (etapa judeţeană) la care copilul meu a participat şi care 

conţin imaginea copilului meu minor (realizate individual și/sau în grup), să fie folosite atât în format 

letric, cât și online de Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca în scopul promovării 

evenimentului, a rezultatelor obţinute şi a copilului, promovări precum materiale publicitare audio şi/sau 

video, panouri/aviziere, publicarea pe canalele oficiale de social-media ale şcolii (ex. website, Facebook 

etc.), materiale de presa (ex. TV, ziare, reviste, etc.), pentru o perioadă nelimitată de timp.  

Sunt de acord şi ofer permisiunea Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca de a utiliza 

filmări/fotografii/alte materiale enumerate mai sus, în scopul promovării şi informării publice, așa cum 

mi-a fost explicit prezentat în acest formular, fără nicio pretenție de compensație materială sau de altă 

natură.  

Sunt de acord ca datele mele personale şi ale copilului meu minor pe care îl reprezint să fie prelucrate 

de Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca în acest scop şi am fost informat cu privire la 

drepturile mele legate de utilizarea datelor cu caracter personal.  

Acordul meu reprezintă şi o declarație a faptului că am acceptul celuilalt părinte/ reprezentant legal al 

copilului atât pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cât şi în sensul inexistenței vreunei 

pretenții materiale față de Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca, sau împotriva altei persoane 

angajată a şcolii, pentru utilizarea de filmări/fotografii/alte materiale care s-au realizat în cadrul sau cu 

scopul promovării participării la ECO.VIDEO.LEGO.MODA editia 2022-2023 (judeţeană) la care 

copilul meu a luat parte şi care conţin imaginea sau datele personale ale copilului meu minor. 

Subsemnatul, declar că am citit şi am înţeles în totalitate această declaraţie, prin urmare accept să o 

semnez din propria voinţă.  

Prezentul act a fost întocmit astăzi ____________________/în două exemplare originale, un exemplar 

pentru partea semnatară, iar unul pentru Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca. 

 

Nume/Prenume:__________________________________        Semnătura:______________________ 

 

  



 
   
 
 
 
 

 

 

 

Anexa 2 

Grile de evaluare probe 

 

Grilă de evaluare – afiș – max. 50 de puncte 

 

Nr.crt. Criterii 

Foarte 

bine 

5p 

Bine 

4p 

Moderat 

3p 

Slab 

2p 

Foarte  

slab 

1p 

1. Afișul conține toate elementele specifice: 

denumirea evenimentului, data, locul, ora, 

titlul și autorul cărții 

5 4 3 2 1 

2. Mesaj persuasiv      

3. Imaginea aleasă este originală (grafică, deesn, 

pictură, fotografie), realizată de elevi 

5 4 3 2 1 

4. Imaginea este adecvată conținutului cărții  5 4 3 2 1 

5. Fonturi 5 4 3 2 1 

6. Figuri de stil (repetiție, comparație, metafora, 

antiteza etc.) 

5 4 3 2 1 

7. Competența digitală în folosirea unor aplicații 5 4 3 2 1 

8. Tehnicile folosite sunt cu un mare grad de 

complexitate 

5 4 3 2 1 

8. Elevii sunt capabili să răspundă întrebărilor 

juriului 

5 4 3 2 1 

9. Elevii pot explica/demonstra cum au realizat 

afișul 

5 4 3 2 1 

10. Caracter persuasiv 5 4 3 2 1 

 

  

Avizat, 

Director, 

___________________ 

Semnătura 

 

L.S 



 
   
 
 
 
Grilă de evaluare – discurs -max. 50 de puncte 

Nr.crt. Criterii 

Foarte 

bine 

5p 

Bine 

4p 

Moderat 

3p 

Slab 

2p 

Foarte  

slab 

1p 

1. Formularea unei ipoteze 5 4 3 2 1 

2. Enunțarea a unui argument pro 5 4 3 2 1 

3. Enunțarea unui argument contra 5 4 3 2 1 

4. Exemple din cartea citită 5 4 3 2 1 

5. Exemple din experiența culturală (cărți, filme, 

arte vizuale etc.) 

5 4 3 2 1 

6. Formularea unei concluzii 5 4 3 2 1 

7. Vestimentație, recuzită, muzică, lumină etc. 5 4 3 2 1 

8. Claritatea exprimării 5 4 3 2 1 

9. Limbaj nonverbal și paraverbal 5 4 3 2 1 

10. Persuasiune 5 4 3 2 1 

 

Grilă de evaluare EcoModa – max. 50 de puncte 

Nr.crt. criterii 

Foarte 

bine 

5p 

Bine 

4p 

Moderat 

3p 

Slab 

2p 

Foarte 

slab 

1p 

1. Materiale strict reciclabile și biodegradabile 5 4 3 2 1 

2. Diversitatea materialelor folosite 5 4 3 2 1 

3. Originalitatea și creativitatea abordării 5 4 3 2 1 

4. Complexitatea produsului final 5 4 3 2 1 

5. Gama cromatică 5 4 3 2 1 

6. Concordanța produsului final cu vestimentația 

personajului (precizarea secvenței în care 

apare descrisă vestimentația) 

5 4 3 2 1 

7. Persuasiune 5 4 3 2 1 

8. Claritatea exprimării 5 4 3 2 1 



 
   
 
 
 

9. Munca în echipă 5 4 3 2 1 

10. Produsul este integral realizat în cadrul probei 5 4 3 2 1 

 

 

 

Pentru a treia probă, recomandăm folosirea următoarelor materiale: 

 

 RECICLABILE  

• Plastic 

• Lemn 

• Sticlă 

• Hârtie 

• Metal (doze, capace) 

• Textile 
 

BIODEGRADABILE 

• Organice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


