CONCURS DE CREAŢIE PLASTICĂ
LOCAL ŞI JUDEŢEAN
„O LUME MINUNATĂ”
EDIŢIA a II-a
2016 – 2017

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 BÂRLAD

REGULAMENT DE ORGANIZARE

ORGANIZATOARE - Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Bârlad
COORDONATORI CONCURS:
- Inspector Şcolar pentru Educaţie Timpurie, prof. Zoica Popescu
- Director Şcoala Gimnazială ,,Manolache Costache Epureanu’’Bârlad, prof.
Bogdan Jora
- Director, prof. Gheciu Rodica, şi prof. Camelia Radu, Grădiniţa cu Program
prelungit nr. 2 Bârlad

PARTENERI:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
 Casa Corpului Didactic Vaslui
 Şcoala Gimnazială “Manolache Costache Epureanu” Bârlad
 Grădiniţele din Judeţul Vaslui

ECHIPA DE PROIECT:
 Prof. Camellia Radu, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Bârlad
 Instit. Patrichi Ana – Maria, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Bârlad
 Ed. Pîslaru Silvia, Grădiniţa cu Program Normal “Sârbi”, com Banca
 Prof. Mihaela Stoian, Şcoala Gimnazială ,,Manolache Costache Epureanu’’Bârlad
 Prof. Pascu Geanina, Şcoala Gimnazială ,,Manolache Costache Epureanu’’Bârlad
PERIOADA: 05 decembrie 2016 – 22 aprilie 2017

ARGUMENT
"Ştii tu ce înseamnă să fii copil?
Înseamnă să crezi în dragoste, să crezi în frumuseţe, să crezi în credinţă;
înseamnă să fii atât de mic încât spiriduşii să ajungă să-ţi şoptească la ureche,
înseamnă să transformi bostanii în caleşti şi şoriceii în telegari,
josnicia în nobleţe şi nimicul în orice,
căci orice copil poartă o zână naşă în sufletul lui."
( Francis Thompson)
SCOP: Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor cu privire la
capacitatea lor de a reda lumea văzută prin ochii de copil, prin desen şi pictură.
OBIECTIVE:





stimularea creativităţii participanţilor;
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice şi plastice;
dezvoltarea spiritului de competiţie;
antrenarea unui număr cât mai mare de copii în activităţi extracurriculare.
GRUP ŢINTĂ:
• Preşcolarii din judeţul Vaslui ;
• Cadrele didactice din grădiniţele din Judeţul Vaslui ;
MEDIATIZARE:
• Presa locală
• Publicarea concursului pe site-ul ISJ Vaslui, site-ul grădiniţei:
http://razadesoare.gradinite.edu.ro. ;
• Comisii metodice/ cercuri pedagogice.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:

Concursul va avea 2 secţiuni: desen şi pictură.
Concursul are două faze: faza I (locală) şi faza a II-a (judeţeană).
Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la liberă alegere, pe suport A4.
1. Faza I (locală) : tematica este legată de sărbătorile de iarnă în lumea copiilor;

05-12 decembrie 2016 - trimiterea lucrărilor.
15 decembrie 2016 – jurizarea lucrărilor
18-22 decembrie 2016 trimiterea diplomelor în format electronic.
Se pot înscrie 2 copii /cadru didactic.
2. Faza a II-a (judeţeană) tematica este legată de Sărbătoarea Învierii;
- participă copiii din judeţul Vaslui care au obţinut premiile I şi II la faza locală;
03-12 aprilie 2017- trimiterea lucrărilor.
14 aprilie 2017– jurizarea lucrărilor
17-21 aprilie 2017 trimiterea diplomelor în format electronic.
Pe verso lucrării, în partea dreaptă jos, se atașează o etichetă cu următoarele date:
Numele şi prenumele copilului:
Grupa:
Grădiniţa:
Localitatea:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
În plicul cu lucrări veţi pune şi fişa de înscriere pentru fiecare cadru didactic (Anexa 1),
acordul de parteneriat , ştampilat şi semnat (Anexa 2).
Lucrările pot fi aduse personal (pentru cei din localitate) sau trimise la următoarea
adresă (pentru cei din județ):
Grădiniţa cu P.P. nr. 2 Bârlad
Str. Epureanu, Nr. 54, Loc Bârlad, Jud. Vaslui
Pentru d-na Radu Camelia
Fără taxă de participare!

EVALUAREA ŞI CRITERII DE EVALUARE
Se vor acorda premiile I, II, III, Menţiuni şi diplome de participare, pentru copiii
participanți și adeverințe pentru cadrele didactice îndrumătoare.
Se va aprecia:
• realizarea formei plastice, originalitatea
• creativitate în redarea temelor plastice
• ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru.

COMISIA DE JURIZARE :
-Inspector Şcolar pentru Educaţie Timpurie, prof. Zoica Popescu
-Profesor de specialitate : Mihaela Stoian
-Director,prof. Gheciu Rodica
-Prof. Camelia Radu
-Instit. Patrichi Ana-Maria
FINALIZARE:
Cu toate lucrările primite se va realiza o expoziţie la Grădiniţa cu Program Prelungit
Nr.2 Bârlad.

PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Camelia Radu – 0747073019
Instit. Patrichi Ana-Maria - 0745380023

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS LOCAL ŞI JUDEȚEAN
« O LUME MINUNATĂ »

Ediţia a II-a –Faza locală / Faza judeţeană
Decembrie 2016 – Aprilie 2017

Unitatea şcolară.....................................................................................................
Adresa unităţii şcolare............................................................................................
TELEFON Fix / Mobil ...........................................................................................
Nume cadru didactic participant...........................................................................
Specialitatea..............................................................................................................
Grupa ……………………………………………………………………………..
E-mail.......................................................................................................................

Participanţi:
Nr.crt.

Numele şi prenumele preşcolarului

Secţiunea

Grupa

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Bârlad
B-dul Epureanu, nr. 54, Loc. Bârlad
Tel/Fax 0235417722
E-mail: gradinita2barladyahoo.com
Nr……………din…………………

Grădinița...........................................
…………………………………….
Tel/Fax……………………………..
E-mail……………………………...
Nr……………..din………………..

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Încheiat azi ……………………..
1.Părţile contractante:
GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 2 BÂRLAD- reprezentată prin: Director, prof. Rodica Gheciu, prof. Camelia
Radu şi instit. Patrichi Ana–Maria, în calitate de APLICANT
şi
GRĂDINIŢA.................................................................................,Strada…………….........…..
…………………..............., Nr. ……, Localitatea ………………………………..., Judeţul Vaslui,
reprezentată prin…………………………................. ,în calitate de director şi ………
...................................................... PARTENER.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul ,,O lume
minunată”;
3. Grup ţintă: preşcolari și cadre didactice din învățământul preprimar.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
•
să informeze grădiniţele despre organizarea concursului;
•
să organizeze expoziţia cu lucrările preşcolarilor;
•
să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
•
să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor premianţi şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
•
să mediatizeze concursul în grădiniţe;
•
să pregătească preşcolarii pentru activitate;
•
să selecteze lucrările preşcolarilor participanţi la concurs;
•
să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
5. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la finalizarea
concursului.
6. Clauze finale ale acordului: Concursul ,,O lume minunată” face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ. Prezentul protocol
de colaborare este semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Aplicant,
Grădinița cu P.P.nr. 2 Bârlad
Director, prof. Gheciu Rodica

Partener,
Grădiniţa.........................................
Director, …………………………

