
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Realizat în cadrul Proiectului naţional “Copilăria, basmul cel mai minunat” aprobat în CAER 

Nr. 24986/2/22.01.2018  Domeniul cultural artistic, teatru Poziţia 1227 



 

Concurs național de interpretare 

,,Povestea, leagănul copilăriei!” 

            

     COORDONATOR: Popecu Zoica-inspector şcolar pentru educaţie timpurie 

     ORGANIZATORI:   

Grădiniţa cu P.P. Nr. 1 Huşi 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 10 Huşi 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 12 Huşi 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 3 Vaslui 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Vaslui 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 9 Vaslui 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 Vaslui 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 17 Vaslui 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 18 Vaslui 

Grădiniţa cu P.P. ,,Norocel” Negreşti 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 2 Bârlad 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Bârlad 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 9 Bârlad 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 11 Bârlad 

PARTENERI:  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 

Primăria  Municipiului Huși 

Primăria  Municipiului Vaslui 

Mass media locală 

Biblioteca Municipală ,, Mihai Ralea ” Huși 

Clubul Elevilor și Copiilor Huși 

Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

PERIOADA  DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI : 1.04.2018 – 29.05.2018 

 

SCOP: 

 

- Stimularea potenţialului artistic al copiilor din ciclul preşcolar. 



           -  Formarea unei conduite morale corecte  la copii, prin implicarea activă în 

transferul de informaţii ştiinţifice şi competenţe integratoare. 

- Afirmarea potenţialului creativ al cadrelor didactice din învăţământul 

preşcolar;  

 

OBIECTIVE: 

 

-  descoperirea copiilor cu aptitudini artistice în scopul acordării de sprijin pentru 

dezvoltare; 

 - antrenarea unui număr cât mai mare de copii în activităţi extracurriculare. 

-  aprecierea  în situaţii concrete a  comportamentelor  şi atitudinilor în raport cu 

normele  prestabilite şi cunoscute. 

            -  trăirea  în relaţiile cu  cei din jur a stărilor  afective pozitive,  manifestarea 

prieteniei, toleranţei, armoniei, concomitent cu învăţarea autocontrolului.    

         

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii din grădiniţele judeţelor: Vaslui, Bacău, Botoşani, Iași, 

Brăila, Suceava, Constanța, Sibiu, Galați, Călăraşi, Braşov, Timiș, Bihor, Caraș - 

Severin, București, Gorj, Maramureș, Dâmbovița, Satu Mare, Hunedoara, Buzău, Argeș, 

Neamț, Arad, Brașov, Cluj, Olt, Vâlcea, Tulcea. 

 

REGULAMENT 

  Concursul va avea trei faze: faza locală, faza judeţeană şi faza naţională. 

1. faza locală: participare directă - se organizează la nivelul fiecărei instituţii, 

stabilindu-se echipajele ce vor merge la faza următoare.      

 Înscriere - 01.04. 2018 -20.04. 2018 

 Desfășurarea concursului- 26. 04 2018 

 

2. faza judeţeană: participare directă  

      Înscriere - 27.04. 2018 -15.05. 2018 

     Desfășurarea concursului- 22. 05. 2018 

Fiecare grădiniţă alege şi pune în scenă o poveste.  La data prezentării în concurs 

fiecare participant va avea şi un DVD cu piesa filmată.  Echipajul care interpretează 

piesa poate fi format din minim 8 copii sau toţi copiii grupei. 

      Timpul de prezentare, maxim 20 minute. 

Educatoarea se poate încadra în joc prin interpretarea unui rol mai complex (acţiunile 

educatoarei reprezintă un model pe care copiii îl preiau cu toate aspectele lui, inclusiv 



dialogul),  propunerea de situaţii problematice cărora copilul trebuie să le găsească 

soluţii.  

 

3. faza națională: participare directă; indirectă cu DVD 

Înscriere - 22.05. 2018 

Desfășurarea concursului - 29. 05. 2018 

La această fază participă echipajele care au obţinut locurile I,II,III şi menţiune la 

faza anterioară, evaluându-se piesele filmate. 

 

Nerespectarea Regulamentului duce la descalificare! 

  

LOCAŢII:  

 

Grădiniţa cu PP nr. 10 Huşi 

Centrul social ,,Alexandra Nechita” Vaslui 

Unitățile de învățământ partenere în proiect 

 (gestionează desfăşurarea concursului) 

 

EVALUARE: 

 

-calitatea textului selectat care să transmită stări afective pozitive, manifestarea   

prieteniei, toleranţei, armoniei;   

-acţiuni accesibile şi dinamice, dialog bogat, viu, care mobilizează copiii şi 

facilitează înscenarea conflictului, cu participarea unui număr mare de personaje; 

-calitatea interpretării: 

-asigurarea tuturor condiţiilor materiale menite să-i sprijine reuşita; 

-cadru suficient de larg care să permită mişcarea liberă a copilului; 

-amenajarea cadrului, încât să evoce atmosfera cerută de basm, 

povestea aleasă pentru înscenare; 

-acesta trebuie să fie simplu, discret, evocator (decorarea excesivă devine 

supărătoare – obţinându-se efecte violente care copleşesc şi perturbă copiii); 

-alegerea celor mai potrivite costume şi alte accesorii care să sublinieze  

identitatea personajelor,  permit  copilului să acţioneze conform rolului asumat; 

-diversitatea modalităţilor de înscenare a conţinutului, creativitatea şi 

originalitatea regiei. 

 



Evaluarea va fi făcută de un juriu format din specialişti ce se vor deplasa în fiecare 

locaţie. 

 

Rezultatele evaluării: - diplome pentru cea/cel mai bun interpret, cea mai bună 

scenografie, diplome cu locul I, II, III, menţiune şi diplome de participare pe nivele de 

vârste. 

          Înscrierea se face pe baza Fişei de înscriere (Anexa) trimisă până la data de 

22.05.2017 cu: 

                                         - titlul şi autorul poveştii; 

                                         - numele şi prenumele copiilor participanţi;                                                                                                                                                   

   - vârsta acestora; 

   - numele şi prenumele educatoarelor îndrumătoare 

   - unitatea şcolară 

 

CALENDARUL CONCURSULUI: 

 

- 26.04.2018- faza locală la Bârlad,  Huşi, Vaslui, Negreşti, Bacău, Botoşani, Brăila, 

Iaşi, Suceava, Mangalia, Timis, Bihor, Caras Severin, Bucuresti, Vâlcea, Galati, Gorj, 

Maramures, Dâmbovița, Satu Mare, Sibiu, Hunedoara, Buzau, Arges, Olt, Neamt, Arad, 

Brasov, Suceava, Alba, Cluj, Bacau, Ialomița. 

-22.05.2018 – faza judeţeană la Vaslui, Negresti, Huşi, Barlad, Bacău, Botoşani, Brăila, 

Iaşi, Suceava, Constanța. Timis, Bihor, Caraș Severin, Bucuresti, Valcea, Galati, Gorj, 

Maramures, Dâmbovița, Satu Mare, Hunedoara, Sibiu, Buzău, Argeș, Olt, Neamț, Arad, 

Brasov, Suceava, Alba, Cluj, Bacău, Ialomița.  

- 29.05.2018 – naţională la  Grădiniţa cu PN Nr. 10  Huși  

 

PERSOANE DE CONTACT:    

 

             Huşi:  prof. Calancea Alina  alyvip74@yahoo.com 

Negreşti: prof. Moroșanu Cristina kryssty24@yahoo.com 

Bârlad: prof. Munteanu Anişoara anamunteanu1960@yahoo.com  

Vaslui: prof. Todeilă Ana-Elena ana_todeila@yahoo.com 

Dâmbovița: prof. Marinescu Crenguța Cristina scoala1sotanga@yahoo.com                               

Vâlcea: prof. Balici Daniela gppnord2@yahoo.com  

Tulcea: prof. Năparu Nistor colanghelsaligny@yahoo.ro  

Olt-Slatina: prof. Pătru Cătălina gpp4slatina@yahoo.com  

Olt-Izbiceni: prof. Sprîncenatu Felicia scoalaizbiceni@yahoo.ro  
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Arad: prof. Mandache Gheorghe lps_css2003@yahoo.com  

Botoşani: prof. Rusu Gabriela Livia gradinita22bt@yahoo.com  

Brăila: prof. Ionescu Aurica wonder_house@yahoo.com 

Iaşi: prof. Bondari Irina-Mihaela veronica_micle_2@yahoo.com    

Mangalia: prof. Sica Racaru grădinitanr7@yahoo.com  

Timis: prof. Szabo Corina  gradipp14@yahoo.com 

Bihor: prof. Trifan Nicoleta nicotor27@yahoo.com 

Caras Severin: prof. Albulescu Cristian  spring_resita@yahoo.com 

Bucuresti: prof. Dinulescu Beatrice bety.dinulescu@yahoo.com 

Galati: prof. Buruiana Iuliana iulianaburuiana70@yahoo.com 

Gorj: prof. Popescu Maria utimaria2005@yahoo.com 

Maramures: prof. Kopostiuc Otilia constantin_kopostiuc@yahoo.com 

Satu Mare: prof. Bob Ramona  ramonabob@yahoo.com 

Hunedoara: prof. Furdean Luminita luminita_furdean@yahoo.com 

Buzau: prof. Dutu Carmen carmen_dutu82@yahoo.com 

Arges: prof. Uleanu Cristina cristinaule@yahoo.com 

Ialomița: prof. Tănase Valentina pinochionr1@yahoo.com   

Brasov: prof. Bate Gabriela gabipitic18@yahoo.com 

Suceava: prof. Lazar Marinela marimarrynella@yahoo.com 

Cluj: prof. Tanasa Monica Liuta tanasa_monica_liuta@yahoo.com 
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ANEXA 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CONCURS NAȚIONAL  

de interpretare dramatică 

“Povestea, leagănul copilăriei” 

 

Date despre participanţi ( echipaj ) : 

Nume şi prenume………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Localitate:......................................................................................................... 

Judeţ:................................................................................................................. 

Unitatea şcolară:................................................................................................ 

Grupa:................................................................................................................ 

Profesor coordonator:........................................................................................ 

Numele şi autorul poveştii……………………………………………………....... 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


