GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4
BÂRLAD – JUD. VASLUI
STRUCTURĂ A
ŞCOLII GIMNAZIALE DE ARTE ―N.N. TONITZA‖

REGULAMENT DE ORGANIZARE

“TOAMNA ÎN FORME ŞI CULORI’’
CONCURS REGIONAL
2018 – 2019

ORGANIZATORI: GRĂDINIŢA CU P.P. NR.4 BÂRLAD
STRUCTURĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE DE ARTE ―N.N. TONITZA‖BÂRLAD

COORDONATORI CONCURS:
- Inspector Ș colar pentru învăţământ preprimar Prof. Zoica Popescu
- Director Ș coala Gimnazială de Arte ,,N.N.Tonitza’’Bârlad, Prof. Mihaela Camber
- Educatoare Grădiniț a cu P.P.nr.4 Bârlad, Prof. Gina Podoleanu & Prof. Nuța Obreja
ORGANIZATORI:
Gina Podoleanu
Nuţa Obreja
Anca-Elena Caranfil
Laura Bahnă

PARTENERI:
 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
 CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE “N.N. TONITZA” BÂRLAD
 GRĂDINIŢE DIN JUDEŢUL VASLUI Ș I DIN Ț ARĂ
 JUDEȚ E PARTENERE: VRANCEA, BUZĂU, ROMAN, TIMIȘ OARA, BUCUREȘ TI
ECHIPA DE PROIECT:
Prof. Nuț a Obreja
Prof. Gina Podoleanu
Prof. Monica Miron
Prof. Anca-Elena Caranfil
Prof. Camelia Liliana Guț u
Educ. Ramona Obreja
Educ. Doina Breazu
Educ. Maricica Robu
Prof. Carmen Bleoju
Educ. Laura Bahnă
Educ. Irina Gîlea
Educ. Roxana Gherman
Educ. Iulia Andronache
Prof. Mihaela Camber
Claudius- Iulian Mircea

ARGUMENT
Toamna este anotimpul belşugului, al bogăţiei atât în recoltă cât şi în culori.
In fiecare an ni se dezvăluie acelaşi anotimp dar cu altă haină. Câteodata
blândă ,cu soare dogoritor şi cu parfum de fructe, alteori mai aspră cu miros de brumă
şi vânt tăios sau cu ploi reci ,melancolice dar întotdeauna colorată cum nici nu ţi-ai fi
imaginat că se poate. Anul acesta ne surprinde cu nuanţe de portocaliu ș i galben,anul
trecut a predominat arămiul, cine ș tie ce ne mai rezervă cocheta Toamnă.
Toată această simfonie de forme şi culori ne dă un sentiment ciudat de
visare. Atâtea culori atât de diferite şi totuşi atât de bine combinate, încât aproape că
nu-ţi poţi crede ochilor că ceea ce vezi e aievea. Culori din cele mai aprinse până la
tonurile cele mai pale, pasteluri cum n-ai ocazia să priveşti prea des, de la galbenul
aprins la bejul pal, de la ruginiu la portocaliu, toate tonurile de verde şi încă multe
altele pentru care nu sunt cuvinte a le descrie, nuanţe pe care doar natura în măiestria
ei a reuşit să le aducă la desăvârşire.
Încercând să înţelegem acest festin al culorilor, privind cu atenţie acest
spectacol al naturii, această impresionantă dovadă de sensibilitate şi frumos, ne
gândim că uneori ar fi benefic să ne exprimăm gândurile prin intermediul artei.
Să redăm, aşadar, formele şi culorile toamnei oferind posibilitatea micilor
artisti de a da frâu liber imaginaţiei creatoare şi artistice prin intermediul culorii şi
penelului.

SCOP:
Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor cu privire la capacitatea lor de a
reda aspecte de toamnă prin desen, pictură ș i colaj.

OBIECTIVE:
Formarea şi consolidarea unor abilităţi plastice şi practice specifice nivelului de dezvoltare
psiho-fizică;
Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnicile
de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;
Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, colaj;
Dezvoltarea spiritului de competiţie.

GRUP ŢINTĂ
Preşcolarii din judeţul Vaslui, din ț ară ș i județ e partenere;
Cadrele didactice din grădiniţele din Judeţul Vaslui ș i din ț ară;
Comunitatea educativă localǎ.

MEDIATIZARE:
Presa locală
Publicarea concursului pe site-ul ISJ Vaslui, site-ul grădiniţei- gradinitaeco.wix.com, pe
pagina de facebook-gradinita eco barlad;
Comisii metodice/ cercuri pedagogice.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Concursul are trei faze: faza locală ,faza judeţeană/interjudeț eană ș i fază regională.
1. Faza locală– 22 octombrie—10 noiembrie 2018 se organizează la nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ preşcolar. Se pot înscrie 2 copii /cadru didactic.
NOTĂ: Doamnele director de grădiniţe pot solicita modelul de diplomă, pentru această fază, la
coordonatorul concursului, d-na Podoleanu Gina
2. Faza judeţeană/interjudețeană 22 noiembrie 2018 - participă copiii care au obţinut premiile I ș i II
la faza locală. Compoziţiile plastice vor fi realizate în orice tehnică pe suport A4 ș i vor fi trimise pe adresa unităț ii
noastre.
3. Fază regională- 28 noiembrie 2018 participă copiii care au obț inut premiile I ș i II la faza
județ eană/interjudeteană
. Compoziţiile plastice vor fi realizate în orice tehnică pe suport A4
Pe verso lucrării, în partea dreaptă jos, se ataș ează o etichetă cu următoarele date:
Numele şi prenumele copilului:
Grupa:
Grădiniţa:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
Localitatea:
Înscrierea la concurs se face până în data de 22 noiembrie 2018.
În plicul cu lucrări veţi pune şi un plic autoadresat timbrat cu 3 lei, pentru trimiterea diplomelor,
fişa de înscriere pentru fiecare cadru didactic (Anexa 1), acordul de parteneriat în dublu exemplar,
ştampilat şi semnat (Anexa 2).
Lucrările pot fi aduse personal (pentru cei din localitate) sau trimise la următoarea adresă (pentru cei
din alte județ e):
Grădiniţa cu P.P. nr.4 Bârlad
Prof. Podoleanu Gina (pentru concurs)
Str C-ntin Hamangiu, nr. 18
Loc. Bârlad, Jud. Vaslui

Expoziţia şi jurizarea lucrărilor are loc în data de 29 noiembrie 2018 la Grădiniţa cu P.P. nr. 4 Bârlad.

SECŢIUNI:
I. Desen/ Pictură;
II. Colaj cu material din natură sau refolosibile

Taxă de participare- 5 lei: pentru editarea diplomelor ți adeverințelor.
EVALUAREA ŞI CRITERII DE EVALUARE

Fiecare cadru didactic va primi:
1. DIPLOMĂ/PREMIU COPII PARTICIPANțI

2.ADEVERINŢĂ ÎNDRUMĂTOR COPII/PARTENER CONCURS
3.ADEVERINŢĂ ORGANIZATOR EXPOZIŢIE
Se va aprecia:
realizarea formei plastice, originalitatea
creativitate în redarea temelor plastice
ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru.

COMISIA DE JURIZARE :
-Insp Învăț ământ Preprimar Prof.Zoica Popescu
- Prof.de specialitate : Georgel Pascu, artist plastic, membru U.A.P.Bucureș ti
- 5 cadre didactice din unitate
FINALIZARE :
Cu toate lucrările primite se va realiza o expoziţie la Grădiniţa cu Program Prelungit
Nr.4 Bârlad ș i la sediul Şcolii Gimnaziale de Arte ,,N.N. Tonitza’’.

PERSOANE DE CONTACT:


Nuţa Obreja- 0235/414812; 0748299111;



Gina Podoleanu-0743104043

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS REGIONAL

« TOAMNA ÎN FORME ŞI CULORI »

Unitatea şcolară.....................................................................................................
Adresa unităţii şcolare................................................................................................
...................................................................................................................................
TELEFON Fix / Mobil ...........................................................................................
Nume cadru didactic participant...............................................................................
Specialitatea..............................................................................................................
Grupa/
E-mail............................................................................................................

Participanţi:
Nr.
crt.
1
2

Numele şi prenumele preşcolarului

Secţiunea

Grupa

