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OȘEȘTI, 17 IANUARIE 2018

CONCURS JUDEȚEAN ,,PAȘII LUI EMINESCU‖

ORGANIZATOR: Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat OȘEŞTI, jud. VASLUI
Tel/fax: 0235346321
email:zota_liza@yahoo.com
PARTENERI :
1. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
2. CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
3. PRIMĂRIA COMUNEI OȘEȘTI
4. CĂMINUL CULTURAL OȘEȘTI
5. ORGANIZAŢIA WORLD VISION IASI-VASLUI
6. Şcoli din județ
COORDONATORI:
Prof. Nastasa Petronela- Inspector Școlar pentru invățământ primar
 Prof. Bahman Dumitrița Mihaela – Inspector Limba și Literatura Română
 Prof. Zota Elena –director Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat Oșeşti, jud. Vaslui
 Prof. înv. primar Stoian Georgeta -Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat Oșeşti
 Prof. înv. primar Nistor Luminița Carmen -Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat
Oșeşti
ECHIPA DE PROIECT:
Prof. Bocancia Andreea Mihaela- Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat Oșeşti
Ed.Pavel Relica- Grădinița cu Program Normal Oșeşti
Prof.Badarau Marina Nicoleta- Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat Oșeşti
Prof.Gheronte Florentina- Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat Oșeşti
Prof. Lunita Simona- Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat Oșeşti
Prof. Gosav Elena- Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat Oșeşti
Prof. Țăranu Ștefania- Cristina- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată‖ Todireşti
Prof. înv.primar Cârlescu Petronela-Anișoara-Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată‖ Todireşti
Înv. Bărbosu Lenuța- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată‖ Todireşti, jud. Vaslui
Prof. înv.preșc. Popovici Speranța- Grădinița cu program prelungit Nr. 6 Vaslui
Prof. Popovici Horia- Școala ,,Nicolae Milescu Spătaru‖ Ferești, jud. Vaslui
Prof. Macovei Nela- Școala Gimnazială ,,Nicolae Ciubotaru‖ sat Vulturești, jud. Vaslui
TEMA CONCURSULUI
,,EMINESCU- POETUL -LUCEAFĂR AL LITERATURII NOASTRE”
ARGUMENT
Lumea în care trăim e o lume complexă și nu poate fi explicată şi înţeleasă doar dintr-o
singură perspectivă. Adevărata cunoaştere este atinsă prin cumularea informaţiilor dobândite din
diferite domenii de studiu.
Dintotdeauna o premisă a didacticii a fost abordarea interdisciplinară a conţinuturilor. Se
impune astfel o integrare a informaţiilor, deprinderilor, priceperilor dobândite de elevi pe
parcursul orelor de limba și literatura română, arte plastice, etc. .
De asemenea, o altă cerinţă de bază a activităţii didactice constituie necesitatea de a
sensibiliza gândirea elevilor spre acele cunoştinţe şi abilităţi care sunt funcţionale, adică spre acele
cunoştinţe ce pot fi aplicate şi transferate eficient în orice situaţie.
De aceea, considerăm necesară implementarea unui concurs care să stimuleze elevii cu

performanţe şcolare deosebite si nu numai, promovând interdisciplinaritatea prin valorificarea
cunoştinţelor de limba și literatura română si arte plastice.
O personalitate complexă a culturii românilor a fost marele poet national Mihai Eminescu
care a lasat operele sale de o mare valoare ce pot fi transpuse in imagini.
Acest concurs este organizat cu intenţia de a face cunoscută imaginea personalităţii
marelui poet Mihai Eminescu. În plus, sperăm ca un astfel de concurs să motiveze elevii să
iubească, să respecte cultura și valorile naționale, să facă diferite conexiuni între literatură și arte
plastice, să îşi valorifice cunoștințele dobândite în timpul orelor de curs, dar și pe parcursul
activităților extrașcolare.
SCOPUL
Exprimarea emotiilor si sentimentelor cu privire la poezie prin diferite forme de manifestare si
creatii artistico- plastica.
Dezvoltarea relatiilor sociale intre copii si schimburile de experienta intre cadre didactice.
OBIECTIVE SPECIFICE
creşterea motivaţiei elevilor de a lectura texte lirice;
atragerea elevilor spre lectură;
stimularea spiritului artistico plastic al elevilor;
promovarea ideilor de competivitate şi de performanţă;
afirmarea propriei identităţi prin cunoaşterea moştenirii naţionale în domeniul literaturii ;
îmbunătăţirea sistemului de comunicare a elevilor prin activităţi realizate în cooperare cu
celelalte şcoli .
TIPUL CONCURSULUI
Județean
GRUPUL ŢINTĂ
Concursul se adresează preşcolarilor, elevilor din învăţământul primar şi cel gimnazial, din
Școala Osesti și din școlile partenere din județ.
RESURSE
●UMANE:
-responsabilii de proiect la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ ;
- elevi din ciclul prescolar, primar şi gimnazial
- cadre didactice ;
- părinţii copiilor ;
- profesori specialişti.
●MATERIALE :
- materiale de lucru: acuarele, creioane colorate, carioci, hârtie glasată, hârtie
creponată, , materiale din natură etc.
- calculator, imprimantă, aparat foto, afişe, pliante,diplome
- spaţii şcolare amenajate pentru expoziţii.
●FINANCIARE-extrabugetare

REGULAMENT
CONCURSUL CUPRINDE TREI SECTIUNI :
SECŢIUNEA I – „Poezia – oglinda sufletului” - secţiunea – recitari/creație la care
copiii recita poezii din/despre opera marelui poet .
SECȚIUNEA a II-a-,,Ritmurile poeziei”- secțiunea de interpretare vocală a unor
cântece pe versuri eminesciene /despre Eminescu;
SECŢIUNEA a III-a – „Să dăruim culorile poeziei” - secţiunea artistico-plastică ce
cuprinde: pictură, colaj, tehnică mixtă – pentru preşcolari ,pentru clasele CP-IV si clasele
gimnaziale.
Descrierea activităţii finale: expoziţie cu lucrările premiate, fotografii, diplome,premii ;
CONDITII DE PARTICIPARE:
Activităţile propuse se organizează cu participarea directa /indirectă (secțiunile I și II) și indirectă
(secțiunea a III-a). Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 concurenți/lucrări pentru
fiecare secțiune .
la secțiunea I se vor recita poezii din creația eminesciană sau creații proprii despre Eminescu
sau despre temele abordate de marele poet în opera sa; un concurent poate recita o singură poezie
sau un singur fragment, fără a depăși 5-6 minute;
la secțiunea a II-a se vor interpreta melodii despre Eminescu sau cântece pe versuri
eminesciene;;un concurent interpretează o melodie sau două, fără a depăși 10 minute;
lucrările plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe teme care să se încadreze în
tema concursului;
lucrările plastice vor fi expediate până la data de 16 Ianuarie 2018 (data poștei), la
Şcoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” sat Osesti, comuna Oșești, jud. Vaslui cu specificația
Pentru concursul ,,Pașii lui Eminescu”.
pe verso-ul lucrărilor plastice se vor nota cu majuscule în colţul din dreapta jos: titlul lucrării,
numele şi prenumele elevului, clasa/grupa, şcoala/grădiniţa, localitatea, numele şi prenumele
cadrului didactic îndrumător;
lucrarile plastice vor fi așezate în folie de protecție șivor fi insotite de fişa de înscriere (Anexele
1,2,3) ;
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE;
premiile şi diplomele de participare se vor acorda de către juriu, pe secţiuni şi vârstă
(grădiniţă,clasele CP-II, III-IV, V-VI; VII-VIII);
cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplomă de participare şi adeverinţă însoţite de
acordul de parteneriat;
!!! Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, iar diplomele vor fi trimise până la sfârşitul lunii
iunie 2018.
!!! Fiecare cadru didactic va trimite un plic A4 autoadresat, timbrat cu valoarea de 4 lei.
ATENŢIE : DIPLOMELE SE TRIMIT DOAR CELOR CU PLIC AUTOADRESAT ȘI
TIMBRAT.
PROMOVAREA CONCURSULUI
1 Decembrie- 31 Decembrie 2017
TRIMITEREA LUCRARILOR SI FIȘELOR DE ÎNSCRIERE

1-16 Ianuarie 2018
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Etapa locală – în şcoala coordonatoare şi în şcolile partenere, pentru selectarea celor
trei elevi/formaţii, sau a celor 3 lucrări ce vor participa la etapa a II-a (decembrie
2017— ianuarie 2018)
Etapa a II-a – etapa finală– se va desfăşura în data de 17 ianuarie 2018
LOCAȚIA CONCURSULUI
SCOALA GIMNAZIALA „ MIHAI EMINESCU‖ SAT OSESTI
COMISIA DE JURIZARE:
Secțiunea I
Prof. Mihaela -Dumitrița Bahman- Inspector pentru limba și literatura română
Prof. Petronela Nastase - Inspector Școlar pentru invățământ primar
Prof. Badarau Marina Nicoleta
Prof. Macovei Nela
Ed. Pavel Relica
Secțiunea a II-a
Prof. Cristin Ciobotariu- Inspector Arte
Prof. Zota Elena/ Prof. Popovici Horia
Prof. Gosav Elena
Prof. înv. primar Stoian Georgeta , Prof. înv. Primar Lunita Simona
Secțiunea a III-a
Prof. Gheronte Florentina
Prof.înv. primar Nistor Carmen Luminita
Prof. înv. preșc Popovici Speranța
Prof. Țăranu Ștefania-Cristina
REZULTATE AŞTEPTATE:
Îmbunătăţirea performanţelor artistice şi creative ale elevilor;
Îmbunatăţirea relaţiilor de comunicare elev - elev și elev - cadru didactic;
Continuarea proiectului - concurs.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
Expoziție cu lucrările premiate, fotografii, diplome, portofoliul concursului, o brosura cu
poeziile recitate si creațiile copiilor.
Se va organiza o expoziţie cu lucrările participanţilor la Şcoala Gimnazială ,,Mihai
Eminescu‖ sat Oșeșt, jud. Vaslui şi o expoziţie la C. C. D. Vaslui.
CONTINUITATEA PROIECTULUI:
Acest proiect ne va ajuta să identificăm noi modalităţi de colaborare în cadrul programelor
cultural educative.
PROMOVAREA ŞI DISEMINAREA PROIECTULUI:
- Afisarea regulamentului concursului la panoul şcolilor participante.
- Prezentarea proiectului în cadrul CA si CP.
- Distribuirea unor materiale de promovare ale proiectului.
- Publicarea rezultatelor într-o brosura .

PERSOANA DE CONTACT:
Prof. Nistor Carmen Luminita , Şcoala Gimnazială ―Mihai Eminescu ― sat Osesti,
tel.0743063541 ,
e-mail carlig_nusa@yahoo.com
Prof. Stoian Georgeta, Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat Osesti, tel.0748201212,
e-mail jorget2008@yahoo.com
Prof. Zota Elena, Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu‖ sat Osesti, tel.0753665913, e-mail
zota_liza@yahoo.com.
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii.

ANEXA 1
Fişă de înscriere la concursul județean
“PASII LUI EMINESCU”
Ediţia I

Nume cadru didactic participant......................................................................
Unitatea scolara.....................................................................................
Telefon......................................................fax................................
Specialitatea..................................................................
Grupa /clasa................................................................
E-mail...........................................................................
Telefon ...............................................mobil...........................
Sectiunea de concurs la care participa;

Recitari - poezii
Nr
crt
1
2

3

Numele si prenumele
prescolarului/elevului

Grupa /clasa

Titlul poeziei, autor

ANEXA 2
Fişă de înscriere la concursul județean
“PASII LUI EMINESCU”
Ediţia I

Nume cadru didactic participant......................................................................
Unitatea scolara.....................................................................................
Telefon......................................................fax................................
Specialitatea..................................................................
Grupa /clasa................................................................
E-mail...........................................................................
Telefon ...............................................mobil...........................
Sectiunea de concurs la care participa;
Interpretare vocală- cântece
Nr
crt
1

2

3

Numele si prenumele
prescolarului/elevului

Grupa /clasa

Titlul cântecului, compozitor,
Autor-versuri

ANEXA 3
Fisa de inscriere la concursul județean
“PASII LUI EMINESCU”
Ediţia I

Nume cadru didactic participant......................................................................
Unitatea scolara.....................................................................................
Telefon......................................................fax................................
Specialitatea..................................................................
Grupa /clasa................................................................
E-mail...........................................................................
Telefon ...............................................mobil...........................
Sectiunea de concurs la care participa;

Lucrari plastice
Nr
crt
1

2
3

Numele si prenumele
prescolarului/elevului

Grupa /clasa

Titlul lucrarii

