AVIZAT,
Inspector educatie permanenta,
Monica Mustetea
Director ,
Prof. Plesu Cristian

REGULAMENT DE ORGANIZARE
Concurs national/regional de creaţie plastică şi literară “Bucuria copiilor de sărbători”
Concursul - proiectul este inaintat spre avizare CAEN/CAER 2018..Avizul va fi trecut pe diploma.
Secţiuni:
TOATE SECŢIUNILE AU CA TEMĂ PRINCIPALĂ un motiv religios din sfera sărbătorilor
 Nasterii Domnului şi/sau tradiţii şi obiceiuri locale legate de sărbătorile de iarnă: peisaje de iarnă,
jocuri de iarnă, bradul impodobit de Craciun tradiţii si obiceiuri de Crăciun si Anul Nou(
colindători, urători, măşti si mascaţi, jocul caprei, al ursului), bucuria sosirii lui Moş Crăciun, etc.
 Invierii cu tradiţii şi obiceiuri locale legate de sărbătorile pascale inclusiv Sarbatoarea
Floriilor;peisaje de primavara,incondeierea oualor
Concurs/Secţiuni:
1. Creaţie plastică –pictură,desen(acuarela,guaşe);A4 ,A3 sau orice format-GRADINITA,CLASELE
PREGATITOARE, I-IV
2. Creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje simple sau mixte(orice tehnică), GRADINITA,
CLASELE PREGATITOARE, I-IV
3. Felicitări,decoraţiuni, din materiale diverse, inclusiv reciclabile , GRADINITA, CLASELE
PREGATITOARE,I-IV tehnica quilling-CLASELE V-VIII
4. Felicitări- format A5 CLASELE PREGATITOARE,I-IV
5. Icoane pe sticla sau pe lemn sau orice suport- CLASELE V-VIII
6. Masti si origami de Carciun si Anul Nou din diverse materiale, inclusiv reciclabile, tehnica quilling,
etc.CLSAELE VII,VIII
7. Orice fel de decoraţiune de Crăciun şi Anul Nou confecţionate ,inclusiv din materiale reciclabile/sau
cu tematica pascala(Sarbatoarea Inviererii-vezi data)
1. Condiţii de participare
-pot fi si lucrari colective realizate de un grup de elevi sau de colectivul clasei.-In acest caz , vor primi o
diplomă.
-toate lucrările trebuie elaborate în formatul ales în secţiune;
-sunt acceptate toate tehnicile de lucru pe orice suport (hartie, carton, etc.);
-lucrările vor avea eticheta pe colţul din dreapta jos(condiţie eliminatorie)
-creaţiile literare (elevi) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rand, cu font Times New Roman,
caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm. şi să nu depăşescă 1 pagină.
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele
cadrului didactic coordonator. La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New
Roman,12);In acelasi plicul cu lucrarile, trebuie sa trimiteti un plic gol timbrat ,(minim 2lei) autoadresat
si fisa de inscriere. UN CADRU DIDACTIC POATE PARTICIPA CU MAX.2 LUCRARI, INDIFERENT
DE SECŢIUNE.
Fiecare cadru didactic va primi adeverinţă.

2. Criterii de evaluare / jurizare – barem de notare
* Se va urmari respectarea temei date si a dimensiunii standard a lucrarii. (5 p)
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie.(20 p)
* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.(5 p)
* Se va urmari armonia si unitatea compozitiilor (10 p)
* Se vor urmari contrastele acord – dominanta; ritmul plastic; centrele de interes (20 p)
* Se va urmari dominanta de culoare si acord cromatic (5 p)
* Se va urmari mesajul pe care il transmite si simbolistica (20 p)
* Se va urmari dinamismul personajelor (5 p)
Oficiu 10 p. Total 100 p.
Program concurs:
 ÎNSCRIEREA SI EXPEDIEREA LUCRARILOR se va face în perioada 9.12.2017 –25.01.2018
(Sarbatoarea Craciunului)pe baza fişei de înscriere (anexa) si in perioada 18.04.201815.05.2018(Sarbatoarea Invierii)
 FARA TAXA DE PARTICIPARE!
Lucrările elevilor (maxim 2/cadru coordonator), împreună cu fişa de înscriere (anexa)
completată
corect;, acordul de parteneriat în două exemplare - completat cu datele dumneavoastră, precum şi un plic A4
autoadresat şi timbrat – timbru de 2 lei .
Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări, indiferent de secţiune
DATA LIMITĂ A TRIMITERII LUCRĂRILOR: 25.01.2018 . (Sarbatoarea Craciunului) si
15.05.2018(Sarbatoarea Invierii).
PERSOANA DE CONTACT
Scoala Gimnaziala Nr.1, Zorleni, judetul Vaslui
Prof.inv.primar:Munteanu Ionela (mun.ionela@yahoo.com)
Cadrele didactice îndrumătoare sunt rugate sa-si exprime in scris parerea despre proiect –
obligatoriu scris de mana pe o foaie A4. Fiecare cadru didactic scrie ce simte, ce gandeste despre implicarea in
acest proiect (eventual si despre editiile anterioare daca a participat), inclusiv sugestii pentru organizatori. Se da
un titlu paginii apoi se iscalesc in partea stanga sub titlu: nume, prenume, institutia, judetul. In subsolul paginii
se iscaleste indescifrabil. Cine vrea si doreste poate sa-l roage pe director sa semneze si sa stampileze in subsol
pagina cadrului didactic – acest lucru nu este insa obligatoriu, numai cine vrea si poate.
Expedierea diplomelor , a adeverinţelor şi a tabelului cu participanţii(scanat) se face on-line la adresele
consemnate în fişa de înscriere, până la 30.08.2018. Cine nu doreste primirea diplomelor on-line, va pune
plic autoadresat, timbrat corespunzator, nu mai folositi timbre fiscale, ci postale. În plic veti achita
dumnea-voastră ,nu părinţii sau elevii ,costul necesar editării diplomelor -3 lei/diploma.Cine nu respecta
cerintele nu primeste diplomele.
Incercaţi să nu folositi adresa scolii dacă ştiti că nu vi se înmanează corespondenţa. Indicati pe plic o
adresa sigura la care să primiti materialele. Lucrarile nu se returneaza si nu se depun contestatii.Sunt excluse
din concurs lucrarile care prezinta contributia cadrului didactic sau a altei persoane adulte.
Toate materialele vor fi expediate într-un plic/colet pe următoarea adresă:
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, ZORLENI
COMUNA ZORLENI
JUDETUL VASLUI
(COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA) , PROF.INV.PRIMAR:MUNTEANU IONELA
cu specificaţia pe plic CONCURS “BUCURIA COPIILOR DE SARBATORI”
Pagina profesorului si a elevului se expediaza in aceeasi folie in plicul cu lucrari.

Coordonator proiect,
MUNTEANU IONELA

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la
CONCURSUL REGIONAL/NATIONAL

“BUCURIA COPIILOR DE SARBATORI”, EDITIA V, 2017-2018

Scoala Gimnaziala Nr.1, Zorleni,
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :
…………………........................................................................................................
ŞCOALA:.........................................................................
Localitate/JUDET............................................................
CLASA: …………… secţiunea ………………….........
ADRESA SCOLII, email scoala. ....................................................................................
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR ( a unitatii de invatamant sau a dvs.
personala de acasa): ......................................................................................................
E-MAIL, TELEFON(obligatoriu):
ÎNDRUMĂTOR ………..………................…………………………............…….......
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele
elevului

2.

Cadru didactic indrumator:
Semnatura:

Clasa

SECŢIUNEA

TITLUL LUCRĂRII

Scoala Gimnaziala Nr.1, Zorleni
Judetul Vaslui
Nr. Inregistrare____/_______

Liceul
Judetul
Nr. Inregistrare______/_________

Protocol de colaborare încheiat la data de:12.10.2017
între partenerii :
- Scoala Gimnaziala Nr.1, Zorleni, cu sediul în comuna Zorleni, judetul Vaslui, tel/fax:0235425027,e-mail
:scoalazorleni@yahoo.com, instituţie reprezentată de Director, prof:PLESU CRISTIAN in calitate de director
si prof.inv.primar: Munteanu Ionela (coordonatorul proiectului)
şi
- Gradinita/Scoala/Liceul
, Judetul
, tel./fax
email:
reprezentata de
in calitate de director ,
si
in
calitate de parteneri in cadrul proiectului educational:
”BUCURIA COPIILOR DE SARBATORI”
Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor
partenerilor în cadrul Proiectului educational, cu titlul.:”BUCURIA COPIILOR DE SARBATORI”.
Articolul 1
A. Rolul si responsabilităţile Scolii Gimnaziale Nr.1, Zorleni :
1.Mediatizare a regulamentului de organizare
2.Preluare si selectare a lucrarilor
3.Asigurarea spatiului pentru expunerea lucrarilor
4.Expedierea diplomelor de participare
B.Rolul si responsabilităţile Liceului /Scolii /Gradinita
:
1.Inscrierea la proiect in timp util
2.Intocmirea lucrarilor conform regulamentului de participare
3.Expedierea materialelor pentru concurs,respectând termenul stabilit
4.Lucrarile plastice se trimit prin posta,impreuna cu fisa de inscriere.
Articolul 2 Durata parteneriatului
Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului ( 12.10.2017 – 20.06.2018)
Articolul 3 Dispoziţii finale
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Scoala Gimnaziala Nr.1, Zorleni
Director:prof.PLESU CRISTIAN
Semnatura:

Liceul
Director:prof.
Semnatura:

