
 

                                             



CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE PLASTICĂ 

Minte sănătoasă în corp sănătos! 

 

ORGANIZATOR: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP IACOV ANTONOVICI” BÂRLAD 

PARTENERI: 

 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 
 CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRA NECHITA” VASLUI  
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ANASTASIE PANU” HUŞI 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1  POGANA 

 
 

COORDONATORI  CONCURS: 

Inspector învăţământ primar, prof. Oana Rusu 

Inspector pentru activităţi extraşcolare, prof. Monica Mustățea 

Director, prof. Mariana Balan 

Director adjunct, prof. Georgel Bradu 

Prof. înv. primar Gabriela Guzgan 

Prof. înv. primar Roxana Nacu  

 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

 Director, prof. Mariana Balan 
 Director adjunct, prof. Georgel Bradu 
 Prof.  Roxana Nacu 
 Prof.  Gabriela Guzgan 
 Prof. Geanina Ștefănică 
 Prof. Alina Sacaliuc  
 Prof.  Nicoleta Chirilă 
 Prof.  Mihaela Mihu 
 Prof.  Lucia Păun 
 Prof.  Loredana Ioniţă 
 Prof. Corina Todireasa 
 Prof. Mihaela Chirvasă 
 Prof. Monica Iacob 
 Prof. Diana Rezmeriţă Ioan 
 Prof. Oana Filimon 
 Prof. Lioara Anton 
 Prof. Carmen Bighiu 
 Prof. Focşa Iuliana 
 Prof. Maricica Pintilie 
 Prof. Iulia Agavriloaei 
 Secretar, Oana Giuşcă 



PERIOADA: 16.04.2018 - 15.06.2018 

COMISIA  DE  JURIZARE:  

 Prof.  Rusu Oana – inspector pentru învăţământul primar, I.S.J.Vaslui 

 Prof. Balan Mariana–director Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”  Bârlad 

 Prof. Bradu Georgel–director adjunct Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”  Bârlad 

 Prof. educație plastică  Stoian Valentin 

 Prof. educație plastică  Mocanu Adriana 

 Prof. educație plastică Stoian Mihaela 

 Prof. înv. primar Guzgan Gabriela 

 Prof. înv. primar Nacu Roxana 
 

ARGUMENT 

               Mens sana in corpore sano! 

  A face mişcare înseamnă un mod de viaţă sănătos pe lângă o alimentaţie corespunzătoare şi o igienă 

adecvată.         

Grecii din Antichitate sunt cunoscuţi pentru jocurile sportive pe care le organizau şi care astăzi sunt 

foarte populare sub denumirea de Jocurile Olimpice. De ce oare, tocmai din acele vremuri, se promova mişcarea, 

sportul? Pentru că, în special bărbaţii aveau nevoie să fie puternici, sănătoși, vigurosi, pregătiţi să facă faţă 

războaielor. Grecia avea nevoie de populație sănătoasă. 

Şi noi avem nevoie să fim sănătoşi, să facem faţă nu unor războaie, ci unor maladii la care un organism cu 

"defecte" nu ar fi imun. Promovarea sportului în rândul copiilor este esenţială.  

Mişcarea pentru sănătate reprezintă o condiţie-cheie pentru asigurarea echilibrului dintre efortul 

intelectual si cel fizic, între sedentarism şi activitate dinamică. În acest context am considerat oportună 

desfăşurarea unor activităţi extraşcolare sportive, ca modalitate de recreere şi destindere utilă şi plăcută, dar şi 

a unor activităţi artistico-plastice care să ilustreze această temă. 

 

SCOP: 

 Afirmarea şi stimularea  potenţialului  creativ al preşcolarilor şi şcolarilor prin intermediul artelor 
plastice; 

 Stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de menţinere a stării de sănătate şi de 

influenţare a unei evoluţii corecte şi armonioase a organismului 

 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor; 
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică; 
 Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru diverse; 
 Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor; 
 Realizarea unei expoziţii cu lucrările participanţilor. 

 

 

GRUP ŢINTĂ: 

- preşcolarii,  elevii claselor primare şi ai claselor  V-VIII 



SECŢIUNI: 

Secţiunea  I:   PICTURĂ  ŞI  DESEN 

Secţiunea  II:     COLAJ         

                 

REGULAMENT 

DE ÎNSCRIERE,  PARTICIPARE,  DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE 

    Concursul se adresează tuturor copiilor de grădiniţă, clasele primare şi gimnaziale, dar şi cadrelor didactice 

care îi îndrumă în realizarea lucrărilor. Compoziţiile (desene, picturi, colaje) vor fi realizate în format A4, 

respectând tema concursului. 

    Nu se admit lucrări realizate de cadre didactice.  

   Compoziţiile vor fi introduse în folii de plastic pentru a evita deteriorarea, iar pe verso se va consemna: 

numele şi prenumele copiilor, grupa/clasa, unitatea şcolară, localitatea, precum şi numele cadrului 

didactic.  

    Fiecare cadru didactic  poate participa cu maximum de 2 lucrări la  oricare din cele  două secţiuni.  

     Lucrările  pot fi trimise în perioada 16 aprilie– 20 mai  2018. Se vor premia compoziţiile originale, corect 

realizate, cu  cele mai  frumoase mesaje venite din sufletul copilului. Se vor puncta creativitatea, corectitudinea 

execuţiei şi varietatea temelor tratate.   

     Înscrierile la concurs se vor face pe baza FIŞEI DE ÎNSCRIERE,  direct la Şcoala Gimnazială               „Episcop 

Iacov Antonovici”  Bârlad sau poştal pe adresa unităţii: Str. Nicolae Tonitza, nr. 20, loc. Bârlad, jud. Vaslui, 

pentru doamnele învăţătoare Guzgan Gabriela sau Nacu Roxana, cu menţiunea Concurs “Minte sănătoasă în 

corp sănătos”. 

    Taxa de participare este de 5 lei va fi suportată de fiecare cadru didactic participant, iar aceasta va fi utilizată 

pentru organizarea concursului şi a expoziţiei, realizarea diplomelor pentru copiii şi cadrele didactice 

îndrumătoare. 

    Se  vor acorda diplome pentru locurile I, II, III, menţiuni, pentru fiecare secţiune şi diplome de participare 

tuturor copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

    Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic, taxa de participare de 5 lei/cadru didactic, lucrările 

pentru concurs şi 2 exemplare ale protocolului de colaborare completat, ştampilat şi un plic autoadresat vor fi 

trimise prin poştă sau aduse personal la adresa mai sus menţionată până pe data de 20 mai  2018. 

 

  

 

 

 

 

 



CALENDARUL CONCURSULUI: 

1. Etapa de proiectare și mediatizare - (aprilie 2018 –  mai 2018);  

 proiectarea acordului de parteneriat educaţional şi obţinerea avizărilor din partea ISJ VASLUI şi CCD 
VASLUI. 

 promovarea proiectului: 
 la nivelul unităţii: prin Comisiile metodice, Consiliul profesoral;  
 la nivel local: prin întâlnirile Cercului pedagogic, prin reţelele de socializare. 
 la nivel judeţean: site-ul şcolii, reţelele de socializare 

 
2.Etapa  de înscriere- (16 aprilie – 20  mai  2018); 

3.Desfăşurarea propriu-zisă a concursului – 25 mai 2018; 

 realizarea expoziţiei, constituirea juriilor potrivit secţiunilor propuse, acordarea premiilor; 
 

4. Etapa de evaluare şi de mediatizare a rezultatelor –15 iunie 2018; 

 acordarea  diplomelor  de participare cadrelor didactice îndrumătoare; 
 acordarea diplomelor copiilor 

 

PERSOANĂ DE CONTACT:   prof.  Gabriela Guzgan – tel. 0769  396 912                                             

                                                    

MEDIATIZARE: 

 Trimiterea de invitaţii prin intermediul adreselor de poştă electronică ale cadrelor didactice şi unităţilor 
şcolare;  
 Publicarea  concursului  pe site-ul ISJ Vaslui;   
 Mediatizarea concursului prin intermediul Comisiilor metodice şi Cercului pedagogic,           mass-media, 
Consiliului Reprezentativ al părinţilor. 

 
 

DISEMINARE: 

 Diseminarea rezultatelor activităţii în cadrul  Consiliului Profesoral,  şedinţelor cu părinţii, Consiliului 
reprezentativ al părinţilor, Comisiilor metodice; 

 Realizarea de fotografii  din cadrul  concursului  şi postarea pe site-ul şcolii 

Pentru alte detalii ne puteţi contacta la adresa de e-mail: gabi_guzgan@yahoo.com  
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

CONCURS JUDEȚEAN DE CREAŢIE PLASTICĂ 

 

 

Minte sănătoasă în corp sănătos! 

  

NUMELE ŞI  PRENUMELE ................................................................................... 

 

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

 

 E-MAIL  ..................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR:....................................................... 

 

NR. 
CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

COPILULUI 

GRUPA/CLASA TITLUL LUCRĂRII 

1.    

2.    

 

Semnătura cadrului didactic, 

 

 

 

 



Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui                                                  Inspectoratul Şcolar Judeţean .............. 

Şcoala Gimnazială “Episcop Iacov Antonovici” Bârlad                    Grădiniţa /Şcoala ........................................ 
Str. N. Tonitza, nr. 20                                                             Str.................................................................                                                                                                                                                                        
Tel. 0235 / 411813                                                                                       Tel...................................................... 
Nr.................din.................................                                                   Nr..............din........................... 
 

Protocol de colaborare 
încheiat la data de ................................ 

între partenerii: 
 

1. - Şcoala Gimnazială “Episcop Iacov Antonovici” Bârlad, cu sediul în Bârlad, Str. N. Tonitza  nr. 20, tel.0235411813, e-
mail:  scoala8_bd@yahoo.com, instituţie reprezentată de director, prof.                              Balan Mariana,  prof. Guzgan 
Gabriela și prof. Nacu Roxana în calitate de organizatori 

 şi 

    - Grădiniţa/ Şcoala................................................ , cu sediul în ………………., str........................, tel......................, instituţie 
reprezentată de director, prof.................................... şi prof.........................................., în calitate de parteneri. 
 
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 aplicantului  prin concursul județean de creaţie plastică: 
„Minte sănătoasă în corp sănătos!”. 

 3.Obligaţiile părţilor: 

 A) Aplicantul se obligă: 

 - să informeze grădiniţele/şcolile despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrări; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să emită şi să distribuie diplomele copiilor premianţi şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în instituţii; 

- să pregătească copiii pentru activitate; 

- să selecteze lucrările copiilor participanţi la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului. 

4. Durata acordului: 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada aprilie-iunie 2018. 

 

Şcoala Gimnazială “Episcop Iacov Antonovici” Bârlad                           Grădiniţa /Şcoala................................................. 

 

                 Director,                                                                                                                                                     Director, 

       prof. Mariana Balan                                            

 

mailto:scoala8_bd@yahoo.com

