Concurs este inclus în Proiectul educaţional ,,NATURA ARMONIE ŞI CULOARE” avizat
CAERI 2019, Domeniul Ecologie și protecția mediului, poziția 2240

-

stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor de a reda plastic frumuseţile naturii prin organizarea de expoziţii;
dezvoltarea abilităţilor elevilor –preşcolarilor de a reda plastic frumuseţile naturii;
formarea capacităţii de valorificare a materialelor din natură şi refolosibile pentru
confecţionarea de lucrări şi costume.
GRUP ŢINTǍ:

preşcolari

elevi din clasele pregătitoare, I- IV

ORGANIZATOR:
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 VASLUI
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 49
Tel./ Fax: 0235 369473

PARTENERI:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
 Agenţia pentru Protecţia Mediului
 Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA- Direcţia Silvică Vaslui
 Casa Corpului Didactic Vaslui
 Şcoala Gimnazială ,,Veronica Micle’’Iaşi
 Şcoala Gimnazială ,,Costache Negri” Roman, judeţul Neamţ
 Colegiul ,,Anghel Saligny” Tulcea, judeţul Tulcea



Grădiniţa cu P.P. Nr.47 Brăila, judeţul Brăila
Grădiniţa cu P.P. Nr.7 Mangalia, judeţul Constanţa
 Grădiniţa cu P.P. Nr.17 Vaslui
 Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Vaslui

COORDONATORII CONCURSULUI:
Prof. ZOICA POPESCU - Inspector pentru Educaţie Timpurie I.S.J. Vaslui
Prof. MOCANU CRISTINA - director, Grădiniţa cu P. P. Nr. 9 Vaslui
Prof. PASCAL LUMINIŢA – coordonator proiect
ORGANIZATORII CONCURSULUI:

Prof. înv. preşcolar Pascal Luminiţa
Prof. înv. preşcolar Mocanu Cristina
Prof. înv. preşcolar Popescu Raluca
Prof. înv. preşcolar Bârsă Carmen
Educatoare Păcură Mariana
Prof. înv. preşcolar Simion Mihaela
Educatoare Balan Nicoleta
Educatoare Ghilușcă Sînziana
Prof. înv. preşcolar Cocia Ana Maria
Educatoare Dinu Anabela
Prof. înv. preşcolar Cimpoeşu Mădălina
Educatoare Marin Natalia
Educatoare Ailenei Roxana Elena
Educatoare Giurgea Maria
Educatoare Miron Ioana
Educatoare Ivan Denisa Andreea
Prof. înv. preşcolar Gina Nane
Prof. înv. preşcolar Macovei Elena
Prof. înv. primar Malanca Elena

REGULAMENT DE PARTICIPARE, DESFĂŞURARE, EVALUARE:
Concursul are trei faze:
1. Faza I (locală) 14 februarie 2019 –se organizează la nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ preşcolare/şcolare care şi-a exprimat acordul de participare. Se va constitui comisia de
organizare şi desfăşurare a concursului. Copiii care au obţinut locul I, II, III pot participa la etapa
următoare.
Evaluarea lucrărilor se va face pe secţiuni şi nivele de vârstă iar rezultatele
(tabelele cu numele copiilor şi premiile obţinute) vor fi transmise pe mail coordonatorilor
concursului (pascal.luminita@yahoo.com) până pe 28 februarie 2019.
Diplomele pentru această fază vor fi acordate la nivelul fiecărei unități de învățământ, după
modelul trimis de coordonatorul concursului.
2. Faza a II-a (judeţeană) 12 martie 2019– Participă preşcolarii şi şcolarii din judeţul
Vaslui şi judeţele partenere care au obţinut locul I, II, III la faza locală.
Lucrările vor fi trimise spre evaluare la Grădiniţa cu P.P. Nr. 9 Vaslui.
Fişa de înscriere, lucrările copiilor pentru cele două faze (județeană, regională), Acordul de
parteneriat (în două exemplare) vor fi trimise prin poştă sau aduse personal la sediul Grădiniţei cu
P.P. Nr.9 Vaslui până la data de 9 martie 2019.
Fiecare cadru didactic poate înscrie maxim 2 copii.
3. Faza a III-a (regională) 26 martie 2019 se va desfăşura la Grădiniţa cu P.P. nr. 9
Vaslui. Participă copiii care au obţinut locul I, II la faza judeţeană.
Se va organiza o expoziţie cu lucrările participanţilor la C.C.D. Vaslui.
SECŢIUNI:
- Secţiunea I : PICTURĂ, DESEN
- Secţiunea II : COLAJ, DECORAŢIUNI (cu materiale din natură, refolosibile)
În colţul din dreapta jos, pe verso, se vor scrie pe eticheta următoarele:
 titlul lucrării;
 numele si prenumele preşcolarului/elevului participant la concurs;
 grupa/clasa;
 grădiniţa/ şcoala;
 numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator.
Lucrările copiilor (pentru cele două faze, câte două pentru fiecare copil), fişa de înscriere
(Anexa 2), acordul de parteneriat în două exemplare semnat (Anexa 1) le veţi trimite într-un plic
A4 în care veţi pune un alt plic A4 autoadresat timbrat necesar expedierii diplomelor şi
adeverinţelor până la data de:
9 martie 2019 faza judeţeană, la următoarea adresă:
GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 9 VASLUI
PASCAL LUMINIŢA (pentru Concursul ,,Natura- armonie si culoare”)
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 49, localitatea Vaslui, Jud. Vaslui
Pentru informații suplimentere puteţi suna la următoarele numere:
 0774491827– prof. înv. preşcolar PASCAL LUMINIŢA
 0744489745 – prof. înv. preşcolar MOCANU CRISTINA
sau pe adresa de e-mail: pascal.luminita@yahoo.com, cor_cris2003@yahoo.com

EVALUAREA ŞI CRITERII DE EVALUARE
În urma evaluării lucrărilor se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni pe:



categorii de vârstă (preşcolari, elevi)
secţiuni Secţiunea I: pictură, desen;
Secţiunea II : colaj, decoraţiuni (cu materiale din natură, refolosibile)
şi diplome de participare copiilor participanţi.
Cadrele didactice vor primi adeverinţe de îndrumător.
Lucrările care vor veni după data limită, nu vor intra în concurs.
Juriul va urmări ca lucrările prezentate:
 să respecte tema propusă;
 să valorizeze propria experienţă şi cunoaştere;
 să reflecte creativitate şi originalitatea în redarea temelor plastice;
 să se remarce prin expresivitate şi sensibilitate;
 să folosească diverse modalităţi de exprimare artistico-plastică.
COMISIA DE JURIZARE A CONCURSULUI:
un reprezentant al ISJ Vaslui
un reprezentant al CCD Vaslui;
două cadre didactice de la Grădiniţa cu P.P. Nr.9 Vaslui
Finalizare:
Expoziţia şi jurizarea lucrărilor vor avea loc:
Faza locală 14 februarie 2019
Faza judeţeană 12 martie 2019
Faza regională 26 martie 2019
Notă:






Nu se admit lucrări folosind tehnica colorării în contur;
Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare;
Nu se admit contestaţii;
Lucrările nu se restituie;
Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii.

MEDIATIZARE:
Se va realiza o expoziţie la Grădiniţa cu P.P. Nr. 9 Vaslui şi la Casa Corpului Didactic Vaslui.
Evenimentul va fi mediatizat în revista ,,PRIETENII NATURII”, ședințelor cu părinții, a comisiei
metodice, a Cercul Pedagogic al educatoarelor.

ANEXA 1

GRĂDINIŢA CU P.P.NR.9 VASLUI
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 49
Tel./ Fax: 0235 369473
Nr. ............din................................

................................................................
Str......................................... Nr. ............
Tel./Fax:.................................................
Nr. ............. din ............................

ACORD DE PARTENERIAT
1. Incheiat astăzi, ................. .... între:
- GRĂDINIŢA CU P.P. NR.9 VASLUI, Str.Ştefan cel Mare nr.49, tel./ fax 0235369473, e-mail
gradinita9vaslui@yahoo.com, instituţie reprezentată de Director, profesor MOCANU CRISTINA şi
prof. PASCAL LUMINIŢA- coordonatori proiect
Şi
- ................................................................................................................................., reprezentată
de ..........................................................................., în calitate de director şi.................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................ în calitate de partener.
 2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare prin Concursul regional
,,NATURA – ARMONIE ŞI CULOARE”, din cadrul Proiectului educaţional: ,,NATURA –
ARMONIE ŞI CULOARE”.
Durata: Noiembrie 2018 –iunie 2019.
Grădiniţa organizatoare (de aplicaţie) se obligă :
o Să distribuie regulamentul concursului unităţilor partenere;
o Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
o Să asigure jurizarea lucrărilor;
o Să distribuie diplomele preşcolarilor/şcolarilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;
o Să mediatizeze rezultatele concursului.
Unitatea preşcolară/şcolară participantă se obligă:
o Să mediatizeze concursul în grădiniţe şi şcoli;
o Să desemneze un coordonator pe grădiniţă/şcoală;
o să selecteze lucrările preşcolarilor/şcolarilor participanţi la concurs;
o Să înscrie copiii (preşcolari şi elevi) în concurs;
o Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
o Să distribuie participanţilor diplomele, acordurile de parteneriat, adeverinţele cadrelor
didactice participante.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Grădiniţa cu P. P. Nr.9 VASLUI
Director,
Prof. MOCANU CRISTINA

..............................................
Director,
...............................................

ANEXA 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL REGIONAL DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
,,NATURA ARMONIE ŞI CULOARE”
2018- 2019
CAERI MEN 2019 , Domeniul Ecologie și protecția mediului, poziția 2240
EDIŢIA a IV -a – FAZE: locală, judeţeană, regională
CADRUL DIDACTIC COORDONATOR..........................................................................
SPECIALITATEA ............................................................................................................................

TELEFON ........................................................................................................................................

E-MAIL PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR............................................................

GRĂDINIŢA/ ŞCOALA ......................................................................................................................

LOCALITATEA ................................................................................................................................

TELEFON

..........................................................................................................................................

JUDEŢUL ............................................................................................................................................

NR:
CRT.

1.
2.
3.

NUME ŞI PRENUME

COPIL

GRUPA/
CLASA

Secţiunea

TITLUL
LUCRĂRII

