REGULAMENT CONCURS
avizat CAERI Nr 24986 /2 /22. 01. 2018
,,CADOUL POTRIVIT”
(FAZA LOCALĂ, JUDEŢEANĂ, INTERJUDEŢEANĂ)
An şcolar 2017-2018
ORGANIZATORI:
Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir „Vaslui structură Grădiniţa cu P.P. Nr.6 Vaslui
Str. Ştefan cel Mare , nr. 193 Vaslui
COORDONATORII CONCURSULUI:
Prof. Mustăţea Monica- Inspector Ș colar pentru activităț i extraș colare
Prof. Popescu Zoica – Inspector Şcolar Educaţie Timpurie
Prof. Lefter Daniela- Inspector pentru dezvoltarea resursei umane
Prof. Laic Daniela - Director C. J. R. A. E. Vaslui
Prof. Ciubotaru Cristin - Inspector Arte
Prof. Asmarande Petru – Director Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir „Vaslui
structură Grădiniţa cu P.P. Nr.6 Vaslui
Prof. Popovici Speranţa- Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir „Vaslui
structură Grădiniţa cu P.P. Nr.6 Vaslui
ECHIPA DE ORGANIZARE:
Prof. Brînză Cecilia –metodist C. C. D. Vaslui
Educ. Ţabără Elena
Prof. Cordunianu Gabriela
Prof. Harnagea Alexandra
Prof. Stratulat Viorica
Prof.Stancu Onila Elena Carmina
Educ. Ghiluşcă Sînziana
Asistent Bulugu Tatiana
Administrator patrimoniu Medeleanu Valerica
PARTENERI:
-Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
-Casa Corpului Didactic Vaslui
-C. J. R. A. E. Vaslui
- Mass media
- Grădiniţe / şcoli din Vaslui şi alte judeţe
LISTA CU MEMBRII ECHIPEI –COORDONATORI DELEGAȚI PE JUDEŢE
-Scoala Gimnazială”N.M. Spătaru„Fereș ti Vaslui director, prof. Cristian M., prof Popovici H.
-Şcoala CSEI “C-tin Pufan” Vaslui, prof. Radu M. , prof. Tăbăcaru G.
-Liceul Tehnologic Stoina, Gorj , prof. Ioana Jenica Mihaela
-Şcoala Gimnazială. Gheorghe Petraşcu Tecuci , Galaţi, prof Radu Valerica
- Liceul Tehnologic Bistrita Năsăud, prof Domnica Homei
- Scoala Gimnazială Nr. 19 Braşov , prof. Monica Mareş
- Scoala Gimnazială Nr 25 Timişoara, prof. Filip Cristina
-Liceul Tehnologic” Petru Cercel “Tîrgovişte, prof. Bucăloiu Ionela
PERIOADA: 30 martie -30 aprilie 2018

Argument
Grădiniț a, familia ș i comunitatea sunt datoare să formeze comportamente adecvate de integrare
ș i adaptare socială a micilor preș colari. Urmărind să educam copiii în spiritul valorilor moralreligioase "iubirea de aproape", "implinirea de fapte bune", respectarea părinț ilor ș i a bătrânilor", în
special educarea în sensul omeniei, a generozităț ii, receptivităț ii la durerile ș i bucuriile celor din jur,
am iniț iat proiectul educaț ional "Micul antreprenor".
Antreprenorul este definit de Peter F. Drucker, specialist în probleme de management, ca fiind cel
care creează ceva nou, diferit, cel care schimbă sau creează valori. Termenul de „antreprenor” este
utilizat destul de puţin în România în limbajul comun, în general fiind preferat cel de „întreprinzător”,
cu înţeles similar; de altfel, dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia ’98, defineşte destul de
succint termenul „antreprenor” ca fiind „persoana care conduce, tocmai de aceea am încercat să
desfăşor cu preşcolarii din grupă activităţi care să le stimuleze iniţiativa, perseverenţa, încrederea în
forţele proprii şi comunicarea cu ceilalţi.
Scopul proiectului;
- Implicarea copiilor în activităț i de tip umanitar prin antrenarea ș i dezvoltarea calitatilor:
bunătate, compasiune, grijă faț ă de semeni.
-Crearea unor momente unice de trăire sufletească în viaț a celor care primesc ș i dăruiesc.
Obiectivele specifice ale proiectului;
-Cultivarea sensibilităț ii artistice a preș colarilor ș i elevilor.
-Valorificarea experienț ei pozitive a cadrelor didactice în abordarea activităț ilor de creaț ie.
-Atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităț i cu caracter extraș colar, contribuind la
creș terea calitativă a acestora.
TIPUL CONCURSULUI: INTERJUDEŢEAN
GRUP ŢINTĂ: Preşcolari / şcolari din judeţul Vaslui şi din alte judeţe .
Cadre didactice din învăţământul preşcolar/primar/gimnazial din judeţul Vaslui şi din
alte judeţe partenere.
CALENDARUL CONCURSULUI:
FAZA LOCALĂ:
30 martie 2018 ,
– Înscrierea la faza locală se face până pe 29 martie 2018, etapa pe grădiniţe
Trimiterea rezultatelor centralizate- faza locală- 12 aprilie 2018 (data poştei)
PERSOANĂ DE CONTACT: - prof.Harnagea Alexandra: nr. telefon 0730529780,
e- mail: alexandraharnagea4@gmail.com
FAZA JUDEŢEANĂ:
17 aprilie 2018 ,
– Înscriere faza judeţeană 16 aprilie 2018, etapa județ eană se desfăș oară la grădiniţa coordonatoare a
concursului pe plan județ ean participare indirect( Grădiniț a cu P.P nr. 6 Vaslui ) ;
Trimiterea lucrărilor ,CD/DVD până pe 16 aprilie 2018 (data poştei)
- 18 aprilie evaluarea şi centralizarea rezultatelor;
PERSOANE DE CONTACT: - prof.Ghiluşcă Sînziana nr. telefon 0753809203,
e-mail: ghilusca.sinziana@yahoo.com , prof. Tabără Elena: e-mail: elenatabara27@gmail.com,
nr. telefon 0747142569

FAZA INTERJUDEŢEANĂ :
30 aprilie 2018
-Înscriere faza interjudeţeană 29 aprilie 2018, etapa faza interjudeţeană desfăș urată la Grădiniț a cu
PP nr. 6 Vaslui ( participare indirecta)
-trimiterea lucrărilor CD/DVD până pe data de 29 aprilie 2018 (data poştei) ;
-3 mai 2018 – evaluarea şi centralizarea rezultatelor;
-6 mai 2018 scrierea diplomelor;
-trimiterea diplomelor la grădiniţele participante;
- evaluarea activităţii- 10 mai 2018;
- diseminarea rezultatelor concursului
PERSOANĂ DE CONTACT: - prof. Stancu Onila Elena Carmina, e-mail: carmina.onila@yahoo.ro ,
nr. telefon 0766334919
SECŢIUNI DE PARTICIPARE:
1.Creaţii artistico-plastice (se acceptă orice tehnică - desen, colaj);
2. Secț iunea de recitări şi interpretări muzicale.
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!
LOCUL DE DESFĂŞURARE:
FAZA LOCALĂ - 30 martie 2018 se va desfăș ura la nivelul fiecărei instituț ii înscrise la concursparticipare directă- rezultatele urmând să fie raportate coordonatorului delegat pe județ ,partener în
proiect prin semnarea acordului de parteneriat Toate cadrele didactice organizatoare din județ ș i din
ţară vor primi un model de diplomă prin e-mail pentru a putea stimula toţi copiii care au participat la
faza locală si adeverintele necesare .
prof.Harnagea Alexandra nr. telefon 0730529780, e- mail: alexandraharnagea4@gmail.com
-Liceul Tehnologic Stoina, Gorj , prof. Ioana Jenica Mihaela
-Şcoala Gimnazială. Gheorghe Petraşcu Tecuci , Galaţi prof Radu Valerica
- Liceul Tehnologic Bistrita Năsăud prof Domnica Homei
- Scoala Gimnazială Nr. 19 Braşov prof. Monica Mareş
- Scoala Gimnazială Nr 25 Timişoara prof. Filip Cristina
-Liceul Tehnologic” Petru Cercel “Tîrgovişte prof. Bucăloiu Ionela
FAZA JUDEŢEANĂ - 17 aprilie 2018 se va desfăşura în fiecare unitate de învăţământ coordonatoare
a fiecărui județ participant - pentru Vaslui ( Grădiniţa cu PP Nr. 6 Vaslui) - participare
indirectă
PERSOANE DE CONTACT: - prof.Ghiluşcă Sînziana nr. telefon 0753809203,
e-mail: ghilusca.sinziana@yahoo.com , prof. Tabără Elena: e-mail: elenatabara27@gmail.com,
nr. telefon 0747142569
FAZA INTERJUDEŢEANĂ 30 aprilie 2018 , participă doar concurenț ii care au obț inut premiul
I,II, la faza judeţeană se va desfăș ura la Ș coala Gimnazială “Dimitrie Cantemir “Vaslui structură
Grădiniț a cu P. P. Nr. 6 Vaslui strada Ș tefan cel Mare nr193.
PERSOANĂ DE CONTACT: - prof. Stancu Onila Elena Carmina, e-mail: carmina.onila@yahoo.ro ,
nr. telefon 0766334919

PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda: premiul I, premiul II, premiul III, menţiuni pentru toate categoriile de vârstă.
Diplomele vor fi trimise tuturor participanţilor până la data de 15.05.2018.
MEDIATIZARE:
Publicarea concursului pe site-ul ISJ Vaslui;
Postarea pe Facebook şi pe site-ul grădiniţei;
Comisiilor metodice şi Cercul pedagogic,
Mass-media,
DISEMINARE:
Diseminarea rezultatelor activităţii în cadrul Consiliului profesoral, a şedinţelor cu părinţii,
Comisiilor metodice; Mass-media.
FINALITĂŢI ;
-diplome pentru preşcolarii/elevii participanţi;
-adeverinţe pentru cadrele didactice ;
Se pot înscrie la concurs :
-preşcolari de grupă mică, mijlocie şi mare;
- elevi din ciclul primar, gimnazial;
- formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic (anexa 1) şi acordul de parteneriat (anexa 2),
pentru fiecare grădiniţă/şcoală participantă, în dublu exemplar vor fi completate şi trimise în plic
recomandat (acesta va conţine şi un plic autoadresat, timbrat corespunzător) până la data stabilită pentru
fiecare fază pe adresa grădiniț ei: Grădiniț a cu P.P. Nr. 6 Vaslui, strada D. Bolintineanu ,
Nr. 1, cu menţiunea ,,Pentru Concursul Petrecem alături de cei dragi”
- parteneriatele trimise trebuie semnate de director şi ştampilate, vor primi în unitatea aplicant număr de
înregistrare, vor fi semnate de directorul unităţii aplicant, se va opri un exemplar, celălalt va fi returnat
odată cu diplomele
- în fişa de înscriere se va specifica adresa unde se vor trimite diplomele, (adresa cadrului didactic
participant).

DETALII :
Nu se percepe taxa de inscriere.
Pentru faza locală diplomele copiilor participanţi vor fi trimise în format electronic şi vor fi semnate
de directorul unităţii respective.
Se vor acorda diplome pentru premiile I, II şi III,M. pentru toate secţiunile.
Pentru faza judeţeană se vor acorda diplome copiilor pentru premiile I , II şi III la toate secţiunile şi
adeverinţe cadrelor didactice.
Pentru faza regională se vor acorda diplome copiilor pentru premiile I şi II la toate secţiunile
şi adeverinţe cadrelor didactice
-Se vor acorda adeverinţe cadrelor didactice ce au înscris preș colari /elevii în concurs.
-Lucrările nu se restituie.
-Nu se admit contestaţii.
-Nu se restituie lucrările ,CD/DVD preşcolarilor/elevilor participanţi.
- Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii, lucrările care nu respectă această cerinţă vor
fi descalificate.

-Jurizarea va fi realizată de către o comisie formată din reprezentanţi de la I. S. J. Vaslui, Casa
Corpului Didactic Vaslui şi cadre didactice de la Grădiniţei cu PP Nr. 6 Vaslui.
Criterii unitare de evaluare a lucrărilor din concurs.
Criteriul de evaluare/ Punctaj acordat
1. Calitatea ș i prezentarea lucrării 20p
2. Esenț a/mesajul lucrării 20p
3. Respectarea temei 20p
4. Originalitate 20p
5. Creativitate 20p
Acolo unde sunt două cadre didactice la grupă pot fi trecute împreună ca îndrumător.

FiȚă de înscriere la Concursul Interjudeţean “Cadoul potrivit”
faza……….…. din cadrul
Proiectului Educaţional Interjudeţean “Micul Antreprenor”
Avizat CAERI Nr.24986 /2/22.01.2018, poziţia1601

Nume cadru didactic indrumător......................................................................
Unitatea scolara.....................................................................................
Telefon......................................................fax................................
Specialitatea..................................................................
Grupa /clasa................................................................
E-mail...........................................................................

Secţiunea
Nr
crt
1
2

Numele si prenumele
prescolarului/elevului

- desen, colaj ș i interpretări muzicale
Grupa /clasa

Secț iunea,
titlul lucrării

Tel .0235318668

ȚCOALA ............................................
............................................................
...........................................................
............................................................

NR..........DIN.............................

NR................DIN..................................

ȚCOALA GIM. „DIMITRIE CANTEMIR”VASLUI
structură GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 6 VASLUI
STRADA ȚTEFAN CEL MARE NR. 193

PROTOCOL DE COLABORARE
Ș coala Gimnazială “Dimitrie Cantemir “ Vaslui , Str. Ș tefan cel Mare Nr. 193, telefon
0235318668 reprezentată prin director prof.Asmarande Petru ,responsabil structură
prof. Brînză Cecilia ș i prof.Popovici Speranț a –coordonator proiect
Ți GradiniȚa//Țcoala.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor în
cadrul Concursului Interjudeţean “Cadoul potrivit” activitatea nr. 3 din Proiectul Educaț ional
Interjudeț ean “MICUL ANTREPRENOR”
A Articolul 1
1 Va asigura participarea cadrelor didactice la activităţi
2 Va asigura participarea copiilor la Concursul Interjudeţean “Cadoul potrivit”
3 Va desemna un coordonator de concurs în persoana doamnei prof. Popovici Speranț a, care va fi
şi persoana de contact din partea ș colii
B.Rolul Ți responsabilităȚile GrădiniȚei /Țcolii.......................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
1 Informează cadrele didactice implicate în proiect despre Concursul Interjudeţean
“Cadoul potrivit”
2 Va realiza activităţi în vederea pregătirii şi participării la Concursul Interjudeţean
“Cadoul potrivit”
3 Desemneaza persoana de contact din ș coala parteneră.
Articolul 2 Durata parteneriatului;
Prezentul protocol de colaborare este valabil in perioada 25 martie 2018- 30 aprilie 2018.
Articolul 3 Dispozitii finale ;
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de catre cele doua părț i .
Prezentul protocol de colaborare este semnat în doua exemplare originale , câte unul pentru fiecare
parte.
Țcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir “ Vaslui
Director,Prof. Asmarande Petru

Unitatea………………………….
.........................................................
Director....................................................

