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 Concursurile şcolare reprezintă o bună modalitate de a stimula elevii să se implice 

mai mult, să intre ȋn competiţie unii cu alţii, să se autodepăşească şi totodată să ȋşi 

dezvolte abilităţile. De aemenea, concursurile şcolare instaurează spiritul de competiţie şi 

stimulează autodepăşirea propriilor limite. 

De cele mai multe ori, elevii au dovedit că pot fi foarte creativi atunci când ȋşi propun 

acest lucru. In primul rând, văzând că şi colegii lor participă, mulţi elevi se hotărăsc să 

participe şi ei. Acest lucru dovedeşte importanţa spiritului de competiţie. 

Odată ce au hotărât să participe, elevii dovedesc brusc o implicare desăvârşită, 

care, de multe ori, depăşeşte chiar şi aşteptările profesorilor. Această implicare deosebită 

duce şi la o creativitate sporită. 

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, elevii Şcolii Gimnaziale Suceagu din judeţul 

Cluj s-au implicat ȋn foarte multe concursuri. 

La Concursul Regional de creaţie artistică şi literară „MAGIA SĂRBĂTORILOR DE 

IARNĂ”, organizat de Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde”, din localitatea Seini, 

judeţul Maramureş, desfăşurat ȋn decembrie 2018, au participat şi elevii claselor P-VIII de 

la Şcoala Gimnazială Suceagu din judeţul Cluj, toţi aceştia realizând creaţii artistice 

deosebite. Câteva exemple din creaţiile lor artistice se pot vedea ȋn imaginile de mai jos. 

       

La Concursul Interjudeţean de felicitări “MAGIA CRĂCIUNULUI”, organizat de 

Şcoala Gimnazială Satu Mare din judeţul Suceava ȋn decembrie 2018, au participat şi elevii 

claselor P-VIII de la Şcoala Gimnazială Suceagu din judeţul Cluj, ei dovedind o implicare 

deosebită şi o creativitate sporită. Câteva dintre creaţiile lor se pot vedea ȋn imaginile de 

mai jos. 



      

La Concursul Regional “VOLUNTARIADA COPIILOR” organizat de Şcoala 

Gimnazială Nr. 28 Galaţi ȋn februarie 2019 au participat cu postere de grup şi elevii claselor 

V-VIII de la Şcoala Gimnazială Suceagu din judeţul Cluj. Aceştia au dovedit că, ȋn ciuda 

competiţiei, atunci când lucrează ȋn grupuri sunt chiar şi mai competitivi şi mai creativi, 

după cum se poate vedea ȋn imaginile de mai jos. 

      

La Concursul Interdisciplinar “DREPTURILE OMULUI PRIN OCHI DE COPIL” 

organizat ȋn martie 2019 de Şcoala Gimnazială Nr. 24 “Ion Jalea” din judeţul Constanţa, au 

participat şi elevii claselor IV-VIII de la Şcoala Gimnazială Suceagu din judeţul Cluj. Aceştia 

au realizat creaţii artistice şi literare, dezvoltându-şi astfel creativitatea. 

De asemenea, la Concursul Naţional „SPUNE STOP BULLYING-ULUI (SPUNE NU 

ȊNTIMIDĂRII)”, organizat de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

Cluj ȋn martie 2019 au participat cu creaţii literare pentru etapa pe şcoală şi elevii claselor 

IV-VIII de la Şcoala Gimnazială Suceagu din judeţul Cluj, unii dintre aceştia calificându-se 

pentru etapa judeţeană. 

La Concursul Regional „FAMILIA MEA. TOŢI PENTRU UNUL ŞI UNUL PENTRU 

TOŢI”, organizat ȋn aprilie 2019 de Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galaţi ȋn cadrul Proiectului 

Educaţional „Familia Mea”, elevii claselor V-VIII de la Şcoala Gimnazială Suceagu din 

judeţul Cluj au realizat creaţii artistice deosebite, ei dovedind ȋncă odată că participarea la 

concursuri stimulează creativitatea.  



La Concursul Online „CE VOI DEVENI? CUM AM DEVENIT? – SECŢIUNEA: CE 

MĂ FAC CÂND VOI FI MARE?”, organizat de Casa Corpului Didactic Cluj ȋn parteneriat cu 

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Cluj ȋn mai 2019, au participat 

cu lucrări şi elevii claselor P-VIII de la Şcoala Gimnazială Suceagu din judeţul Cluj, aceştia 

dovedind ȋncă odată cât de creativi pot fi atunci când sunt implicaţi ȋn concursuri. Câteva 

exemple din lucrările elevilor se pot vedea ȋn imaginile de mai jos. 

            

După cum se poate vedea din cele de mai sus, concursurile şcolare stimulează atât 

spiritul de competiţie cât şi creativitatea. De multe ori, atunci când văd că şi colegii lor 

participă la concursuri, chiar şi cei mai reticenţi elevi se hotărăsc să participe şi ei. 

Totodată, elevii devin brusc mai implicaţi şi mai creativi atunci când participă la concursuri, 

depăşindu-şi astfel propriile limite şi dezvoltându-şi abilităţile. De aceea, consider că una 

din datoriile noastre de cadre didactice este să stimulăm elevii să participe la concursuri şi 

competiţii şcolare. 


