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         Grădinița cu Program Prelungit Nr.8 Bârlad organizează în data de 2 Iunie 2021 Concursul 

Județean “COPILĂRIA – O LUME MINUNATĂ” ediția a II-a 

 

           COORDONATORI: 

Inspector școlar pentru educaţie timpurie, Prof. Bejan Cristina- Nicoleta  

Director, Prof. Radu Geanina 

Prof. Șoldan Oana 

Prof. Mihai Silvia 

 

    ECHIPA DE ORGANIZATORI: 

Prof. Andronache Mihaela 

Prof. Bratu Oana 

Prof. Corcioveanu Mioara 

Prof. Diaconu Sidonia 

Educ Hlenschi Lenuța  

Educ. Năstasă Paula 

Prof. Popa Lența 

Prof. Roseti Gabriela 

Prof. Rusu Corina 

Prof. Sava Diana 

Prof. Strat Mioara 

Prof. Șișcă Sorina 

Prof. Tănasă Gica 

 

    PARTENERI: 

Grădinița cu P.P. Nr. 11 Bârlad – director, prof. Druțu Adina 

Grădinița cu P.P. nr.18 Vaslui – director, prof. Turbatu Balan Dorinela 

Grădiniţa Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Bârlad- director prof. Ștefănică Anda 

Grădinița cu P.P. Nr.5 Bârlad- director prof. Chirilă Oana 

Grădinița cu P.N. Nr.1 Băcani- director prof. Lungu Mihaela 

Școala Gimnazială Stroe Belloescu Grivița- director prof. Munteanu Irina 

Școala Gimnazială V.I.Popa Dodești- director prof. Bordeianu Mioara 

 

 

 

 

 

 



 

ARGUMENT: 

Copilăria… copilăria este o lume minunată. 

 Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei 

şi a candorii.  

Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai 

suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin... Copilăria este o lume 

fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla … absolut orice! 

 Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care 

plângem şi râdem în acelaşi timp, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care 

suntem singuri şi totodată cu toată lumea. 

 Da, din fericire există pe lume copilăria – susur al tuturor izvoarelor de cristal, râs gingaş al 

răsăritului lunii, privire candidă şi adiere a dimineţilor care proclamă şi opresc gesturile negre ale 

inconştienţei, pulbere de aur şi diamant cu care vrea să se obişnuiască eternitatea. 

 În organizarea acestui concurs am pornit de la premisa că progresul omenirii nu este posibil 

fără activitatea creatoare, practică a fiecăruia dintre noi. 

 Am considerat că este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator al 

preşcolarilor şi elevilor, să le stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci şi prin 

participarea lor la un concurs de creaţie care să le solicite rezolvarea unor sarcini de lucru incitante, 

neconvenţionale, care să facă apel la imaginaţie, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de 

observaţie.  

Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira 

comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi.  

 

 

SCOPUL CONCURSULUI :  

• Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic şi creativ al copiilor din 

învăţământul preprimar  și primar. 

• Valorizarea aptitudinilor şi competenţelor artistice ale copiilor. 

 

OBIECTIVE: 

 - Manifestă creativitate în activități diverse . 

            - Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice și practice.  

            - Recunoaște și exprimă emoții de bază. 

 

RESURSE UMANE: 

            - preşcolari, școlari; 

            - cadre didactice; 

            - părinţi.  

 

RESURSE MATERIALE: 

           -panouri; 

           -diplome; 

           -aparat foto. 

      

GRUP ŢINTĂ:  

            - copii și cadre didactice  din învăţământul preșcolar și școlar din județ. 

 



REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

 

      Concursul are două faze: faza I (locală) și faza a II-a (judeţeană)  

 

2. Faza locală–  9 Mai 2022 se organizează la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 

preşcolar și școlar. Se pot înscrie 3 copii /cadru didactic. 

         NOTĂ: Modelul de  lastic, pentru faza locală va fi trimis împreună cu diplomele de 

la faza județeană . 

 

        2. Faza a II-a (judeţeană) – 2 Iunie 2022 – participă copii din judeţul Vaslui care au obținut 

premiile I, II și III  la faza locală ce s-a desfășurat în fiecare unitate de învățământ. Această fază se 

desfășoară la Grădinița cu P.N. nr.3 Bârlad. Lucrările vor fi trimise pe adresa Str. Episcop 

Antonovici, Nr. 26, Bl. N2, Sc. A, Loc. Bârlad. 

     Concursul  se desfășoară și online, având în vedere prevenirea îmbolnăvirii cu virusul 

SARSCOV 2 și respectarea distanțării sociale, evitarea manevrării lucrărilor.  

Lucrările vor fi scanate și trimise pe adresa de email copilariaolumeminunata@yahoo.com . 

       Înscrierea la concurs se face în perioada 16 -27 mai 2022. 

    

   Concursul  are două secţiuni: 

       1.  Creaţie artistico-plastică ( lastic/ desen). 

       2.  Colaje 

     Compoziţiile  lastic şi colajele vor fi realizate în orice tehnică, pe hârtie format A4, iar în 

colțul de jos dreapta se vor regăsi următoarele date: 

             Titlul lucrării: 

             Numele şi prenumele copilului: 

             Grupa: 

             Grădiniţa: 

             Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

             Localitate: 

             Judeţul: 

 

  Nu se admit lucrări folosind tehnica colorării în contur; 

  Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare; 

  Nu se admit contestaţii; 

  Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii. 
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ 

“COPILĂRIA- O LUME MINUNATĂ” 

EDIȚIA A II-A  - 2022 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: 

 

TELEFON FIX/ MOBIL:  

 

E-MAIL:   

 

GRĂDINIŢA:  

 

LOCALITATEA: 

 

JUDEŢUL: 

 

ADRESA UNDE DORIŢI SĂ PRIMIŢI DIPLOMELE:   

 

 

SECŢIUNEA: 1 – desen, pictură 

    2 -  colaje  

 

 

Nr: 

crt. 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

Preşcolarului/şcolarului 

 

 

Secţiunea 

 

 

Grupa 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


