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CONCURS REGIONAL DE RECITARE 

„MAGIE ŞI POEZIE ÎN LUMEA COPILĂRIEI”  

Domeniul: cultural-artistic, literatură      

Vaslui, Ediţia a VIII a, 2022 

                                                                        Online 

 

 
 

 

 

 

 

 ARGUMENT 

Poezia  este  o  operă  de  artă   care  intră  în  sfera  literaturii  pentru  copii, atunci când are  un  conținut  

cognitiv   accesibil    și  o  formă  artistică   rafinată  în  care  sunt  concentrate  aspectele  cele mai  variate  ale 

artei  literare și  poate fi folosită  pentru influența  pe  care  o  are  asupra  copilului.  
Concursul “Magie  şi poezie în lumea copilăriei”, aflat la a -VIII -a ediție,  îşi propune să antreneze copiii 

în activităţi care să valorifice priceperile şi deprinderile dobândite în domeniul cultural-artistic, literatură, prin 

exersarea  limbajului sub aspectul  expresivității, a exprimării emoţiilor şi sentimentelor cu privire la poezie, 
prin diferite forme de manifestare artistică. Este singurul concurs de acest gen din municipiul Vaslui, adresat 

copiilor din unităţile de învăţământ preșcolar și primar ( clasele pregătitoare) care prin calitatea poeziilor și 

participarea numeroasă atestă seriozitatea cu care cadrele didactice au pregătit copiii, precum şi faptul că la 

nivelul unităţilor şcolare s-a realizat o preselecţie a copiilor care doreau să participe.       
Continuarea concursului la nivel regional se face din dorința de a  oferi copiilor  o motivație suplimentară pentru 

progres, performanță  la  activitățile de comunicare din unități, prin implicarea lor în   activități cultural-artistice care vor 
contribui  la promovarea  imaginii  unităților de învățământ  în comunitatea locală din fiecare  județ  partener,  

promovarea  spiritului de prietenie,  îmbogățirii orizontului de cunoaștere etc.  
   Pentru  valențele  sale  educative, dar și  pentru  implicațiille  sale  formative, poezia  trebuie  să  fie o 

prezență  permanentă  în  viața  copiilor. 
 
SCOPUL PROIECTULUI: 

Ridicarea standardelor calitative ale activităţii curriculare şi extracurriculare în vederea valorificării 

potenţialului copiilor şi a dezvoltării personalităţii acestora prin implicarea în activităţi cultural-artistice. 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

-Stimularea colaborării şi schimbului de bune practice între unităţile şcolare din 5 judeţe din ţară pe toată 

durata proiectului; 
-Dezvoltarea competenţelor de exprimare literară la peste 700 copii până în martie 2022; 
-Promovarea valorilor culturii naţionale şi a rezultatelor concursului în comunităţile locale din cele 5 judeţe 

până la finalizarea proiectului. 
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GRUP ŢINTĂ: 700 copii preşcolari și clasele învățământului primar (3-7 ani) 
PERIOADA: Ianuarie - Mai 2022 
 
ORGANIZATOR:  
Grădiniţa cu P. P. Nr. 3 Vaslui, strada Gheorghe Racoviță, 191  
Telefon: 0235361865/ 0785293570  
E-mail: gradinita3vaslui@yahoo.com  
 

  COORDONATORII  CONCURSULUI: 
Anton Gabriela - prof. înv.preșcolar Tel. 0769607621 , e-mail: gabrielabagdasar@yahoo.com Atofanei 
Iftime Daniela - prof.înv. preșcolar Tel.0728082730, e-mail:danielaatofanei@yahoo.com 
 
ECHIPA DE ORGANIZARE: 

Prof. Chiriac Mihaela                           Educ Avram Corina 
Prof. .Tănase Ramona                           Prof. Marina Mihu 
Prof. Șenchiu Fănica                             Prof. Gheorghita Denisa 
Prof. Angelica Costin                            Prof. Balan Vasilica Iuliana 
Prof. Alina Borza                                Educ. Roraru Mirela 
Prof. Dănilă Ecaterina                           Educ. Irina Crăciun 
Prof. Gherghinis Diana                           Educ. Vrabie Simona 
Prof. Ana Maria Scînteie                         Educ. Jora Alina 
 

     PARTENERI: 

➢ Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;  
➢ Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru" 
➢ Asociația ,,O șansă în Țara Piticilor,, 
➢ Școala gimnazială ,,Ștefan cel Mare,, județul  Vaslui 
➢ Grădinița cu PP,,Sfânta Maria, Câmpulung,județul Argeș 
➢ Grădinița cu P.P.Nr.8 ,județul Brașov 
➢ Grădinița cu PP.Nr.17,județul Vaslui 
➢ Grădinița cu P.P.Nr.10,județul Buzău 
➢ Școala gimnazială Răzvad, județul  Dâmbovița 
➢ Grădinița cu PP.Nr.24, județul  Iași 
➢ Grădinița cu PP.Nr.15, Târgoviște, județul Dâmbovița 
➢ Școala gimnazială ,,Alexandra Nechita, județul Vaslui 
➢ Școala Gimnazială de Arte "N. N. Tonitza" structură GPP nr.4, Bârlad. 
➢ Grădinița cu PP.Nr.12, Sighetul Marmației,Județul Maramureș  
➢ Grădinița cu PP.Nr.12, Lugoj, județul Timis 
➢ Școala Gimnazială ,,Veronica Micle" ,judetul Iasi 
➢ Școala Gimnazială nr.1 Slatina" ,judetul Olt 
➢ Grădinița cu PP.Nr.6 ,județul Vaslui 
➢ Grădinița cu PP.Nr.18,județul Vaslui 
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                                            REGULAMENT 
Concursul are 3 faze: faza locală I,faza județeană a II-a,faza regional a III-a; 
 
                            CALENDARUL CONCURSULUI:  
 

• 7-14.03.2022  - Etapa de preselecție  
– selectarea preşcolarilor și a școlarilor în vederea participării online la concursul de 
recitare; 
–trimiterea fişei de înscriere ,acordul de parteneriat,declaratia pe propria răspundere 

,formularul de consimțământ pe adresele de email a coordonatorilor concursului 
gabrielabagdasar@yahoo.com   sau   danielaatofanei@yahoo.com. 

➢ 28.03 – 04.04.2022- etapa regională 
 - organizarea concursului in mediul online pe pagina de Facebook a concursului ; 
 - montajele care au obţinut premiile I,II şi III se încarcă pe grupul închis ,,Magie și 

poezie în lumea copilăriei,, pe pagina de Facebook a concursului ; 
- evaluarea fiind realizată de către un juriul de specialitate ;  

•  05 aprilie-15 mai  2022: 
• scrierea diplomelor; 
• trimiterea diplomelor la grădiniţele şi şcolile participante; 
• evaluarea activităţii; 

• 15- 30 mai 2022 diseminarea rezultatelor concursului; 
    
                           Concursul  are o singură secţiune - de recitare: 
 

a) Pot participa preşcolari de la nivelul I şi de la nivelul II cât și școlari de la învățământul primar 
(clasa pregătitoare). Fiecare  cadru didactic poate participa cu  echipaje/formații de minim 8- 10 
copii iar durata acestuia sa NU depășeașcă  5minute. 
 
b) Preselecţie 7-14.03.2022   
➢ Se va desfăşura în fiecare unitate şcolară, iar montajele care au obţinut locul I, II ,III  vor 

participa la etapa  următoare a concursului . 
➢ Cadrele didactice din fiecare unitate vor organiza şi  desfăşura preselecție pe categorii de 

vârstă. Se va trimite fişa de înscriere ,acordul de parteneriat,declaratia pe propria 
răspundere ,formularul de consimțământ pe adresele de email a coordonatorilor concursului 
gabrielabagdasar@yahoo.com   sau   danielaatofanei@yahoo.com. 

➢ Montajele care au obţinut premiile I,II şi III ,se vor încărca pe pagina de Facebook a 
concursului în grupul închis ,,Magie și poezie în lumea copilăriei,,. 

Notă : La nivelul fiecărei unități de învățământ ,înscrisă  în concurs ,va exista un coordonator 

desemnat de unitatea respectivă care va organiza preselecția acordând premii ,diplome pentru și 

trimițând on-line rezultatele cu participanții,premii obținute ,către coordonatorii de la Grădinița 

cu    P.P.Nr.3 Vaslui,pe adresele de mail ale acestora.Evaluarea se face pe nivel de varstă iar 

rezultatele (cu numele copiilor,grupa,cadru didactic,premii )vor fi trimise coordonatorilor. 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
CONCURS REGIONAL DE RECITARE 

„MAGIE ŞI POEZIE ÎN LUMEA COPILĂRIEI”  
EDITIA A VIII-A, 04 aprilie 2022 

- Faza  regională - 
 
 
 

NUMELE/PRENUMELE: ………………………………… 
GRĂDINIŢA/ŞCOALA:……………………………  
LOCALITATEA:  …………………………………. 
JUDEŢUL: ………………………………………… 
ADRESA ELECTONICĂ DE EXPEDIERE A 
DIPLOMELOR:  
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
TELEFON Fix / Mobil:  
E-MAIL:  
 
SECŢIUNEA - concurs de recitare 
 
 
                             
 
 
NR: 
CRT. 

Titlul montajului literar - artistic   Grupa/clasa Cadru didactic-indrumator 
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ANEXA 2 

 
 

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT PARENTAL 
 
 
 
 

       Subsemnatul/Subsemnata.............................................................. în calitate de  
reprezentant legal (părinte, tutore, etc) al minorului……….....................................................îmi 

exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia de către Grădinița cu 

P.P.nr.3 Vaslui în cadrul concursului regional ”Magie și poezie în lumea copilăriei”, prin 
reprezentanții săi, în scopurile indicate de prezentul formular. 

 Grădinița, în calitate de Operator de date personale, poate prelucra următoarele 

informații: nume, prenume, vârstă, imagini statice sau în mișcare de prim plan sau de ansamblu 

în cadrul activităților din proiect.  
Datele cu caracter personal vor fi utilizate în promovarea activităților din cadrul 

proiectului, precum și comunicarea cu minorul sau reprezentanții legali ai acestuia. Persoanele 

vizate au dreptul de acces și intervenție (rectificare, actualizare, portare, blocare sau ștergere) 

asupra datelor cu caracter personal. 
 În condițiile în care considerați că drepturile minorului privind Protecția datelor au fost 

încălcate, puteți să soluționați restricționarea prelucrării de date personale. Păstrarea datelor cu 

caracter personal, în baza de date a Grădiniței va fi determinată în funcție de perioada necesară 

derulării proiectului.  
Datele cu caracter personal prelucrate de grădiniță pot fi transmise și către: organizatorii 

proiectului, sponsori, diverși colaboratori, împuterniciți (prestatori de servicii) ce asigură buna 

desfășurare a activităților din cadrul proiectului, datele personale fiind prelucrate conform 

instrucțiunilor strict trasate de către Grădiniță și numai în scopul realizării intereselor sale 

legitime. Am fost informat că pot retrage prezentul consimțământ în orice moment, caz în care 
minorul va renunța la participarea activităților din cadrul proiectului.  

 
 
 
 
 
 
 
Data                                      Semnătură părinte/reprezentant legal,  
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ANEXA 3 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 
 
 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata ...................................................................................., în calitate 

de cadru didactic la Grădinița .........................................................................................domiciliat 

în .......................................................................................................................................... ............ 

............., având CI cu seria………., Nr…………………, declar pe proprie răspundere că nu voi 

divulga informațiile, montajele, numele persoanelor participante la Concursul Regional ”Magie 

și poezie în lumea copilăriei”, pentru a nu pune în pericol participanții și organizatorii 

concursului.  

Sunt conștient/ă că extragerea oricărui material existent în interiorul acestui grup dedicat 

Concursul Regional ”Magie și poezie în lumea copilăriei””, fără acordul persoanei care l-a 

postat, se consideră infracțiune și se pedepsește conform legii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ............................                                            Semnătura, 
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