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Argument
Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze frumosul, să-l
descopere sub aspecte noi.
Grădiniţa este primul factor care contribuie în mod organizat la conturarea personalităţii umane,
la formarea şi cultivarea gustului pentru frumos, oferind preşcolarului posibilitatea stimulării câmpului
emoţional tonic şi îndepărtarea inhibiţiilor. Activitatea artistico- plastică din grădiniţă este foarte
îndrăgită de copii, ei fiind oricum atraşi de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru, prin care îşi pot
dovedi spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber imaginaţiei şi fanteziei lor.
Prin acest gen de activităţi se realizează şi se antrenează la copii coordonarea oculo-motorie,
dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, simţul proporţiilor, orientarea spaţială, toate acestea ajutându-l pe
copil în învăţarea scrierii la şcoală.
Prin arta plastică, prin realizarea sau admirarea unei lucrări plastice, artistice se declanşează o
mulţime de stări afective, de sentimente care îl fac pe copil să vibreze în faţa problemelor vieţii.
Activitatea artistico-plastică poate introduce frumosul în viaţa de zi cu zi, dezvoltă sentimente
primare, amplifică emoţiile complexe. O lucrare artistică frumoasă, expresivă poate stimula sau relaxa,
poate unii oameni de vârstă, educaţie, inteligenţă, mediu social complet diferite.
Prin intermediul acestui opţional urmărim dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de a comunica
prin culoare, de a aduce o rază de lumină în viaţa copiilor, sprijinindu-i atunci când este nevoie pentru a
evita o serie de greşeli care se întâlnesc în lucrările lor şi care diminuează expresivitatea acestora.
Obiectivul general:
Dezvoltarea abilităţilor de creaţie artistico-plastică a copiilor din grădiniţe, învăţământul primar şi
special.
Obiective specifice:
O1. Deprinderea unor tehnici specifice artei picturale.
O2. Descoperirea aptitudinilor artistice şi plastice;
O3. Dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de a comunica prin culoare
Grup tinta:





Copiii din grădiniţele şi şcolile din Judeţul Vaslui şi din alte judeţe;
Cadrele didactice din grădiniţele şi şcolile din Judeţul Vaslui şi din alte judeţe ;
Comunitatea educativă localǎ.

Coordonatori :

1. Prof. Todeila Ana-Elena –director Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 Vaslui
2. Prof. Donu Matilda - Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 Vaslui
3. Educ. Păduraru Aurelia - Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 Vaslui
Echipa de organizare : Angelica Patrici, Lenuța Cărare, Tatiana Pârcălabu, Georgeta Popa, Matilda
Donu, Nuţu Luminiţa, Paduraru Aurelia, Cristina Bejan, Simona Toma, Platon Maria, Şopron AnaMaria, Rusu Florentina, Vartolomei Oana, Roman Loredana, Costea Liliana, Mînzățianu Nicoleta,
Floricică Adelina
Data : 15.05.2017
Locul desfăşurării:
GRĂDINIȚA CU POGRAM PRELUNGIT NR. 15
0235313715
Parteneri:

–

strada Eternitatii Nr. 2,

Vaslui, tel, fax


Inspectoratul Școlar Judetean Vaslui

Casa Corpului Didactic Vaslui

Primaria Vaslui
Mediatizare: Revista grǎdiniței, presa locală, site-ul grădiniței http://scoli.didactic.ro/gradinita-cuprogram-prelungit-nr15-dumbrava-minunata-vaslui
Diseminare:
Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice
Realizarea unui album foto cu lucrările și fotografii din cadrul concursului.
Calendarul concursului:
 1 martie- 15 aprilie faza locală;
 15-30 aprilie primirea lucrărilor pentru faza judeţeană;
 3 – 12 mai primirea lucrărilor din judeţele partenere pentru faza națională ;
 15 mai – analiza şi jurizarea lucrărilor;
 15- 30 mai :
- organizarea expoziţiei;
- popularizarea în presă şi televiziune.
 1- 20 iunie: - editarea diplomelor;
- trimiterea diplomelor;
- evaluarea activităţii
Regulamentul concursului
Concursul va cuprinde numai o singură secţiune - pictură.
Se vor efectua selecții de materiale informative pe nivele de vârstă cu tema ,,Florile și legendele lor’’,
vizionarea de prezentări, fotografii, se vor selecta informațiile accesibile copiilor preşcolari și școlari.
Vor fi organizate ateliere de lectură în cadru nonformal, în spaţii cât mai neconvenţionale. După atelierul
de lectură, participanţii vor elabora o lucrare comună, de tip scrisoare-fluviu, în care preşcolarii sunt
încurajaţi să-şi exprime trăirile prin pictură, impresiile din legendele și lecturile audiate. Fiecare
coordonator va înscrie în concurs echipaje cu minim 8 preşcolari/elevi.
Concursul are 3 faze:
- faza locală- se va desfăşura în fiecare unitate, lucrările premiate de la fiecare grupă vor
participa la urmatoarea fază;
- faza judeţeană- se va desfăşura în fiecare judeţ, în unităţile partenere, lucrările premiate vor
participa la faza naţională;
- faza națională- va avea loc la Grădiniţa cu PP nr.15 Vaslui.
La faza finală lucrările se vor expune în Grădinița nr. 15 Vaslui unde se va deschide oficial expoziţia.
Fiecare lucrare colectivă va fi însoţită de o scurtă prezentare (unitatea şcolară, număr de participanţi,
durata activităţilor, descrierea activităţilor, lungimea scrisorii -fluviu, şi de fotografii (prin e-mail).
Lucrările vor fi evaluate de profesori de specialitate. Se acordă: diplome coordonatorilor de grup;
premii I, II, III şi menţiuni, pentru cel mai mare număr de participanţi/ cea mai lungă scrisoarefluviu/cea mai creativă abordare, pe nivele de vârstă.
Fiecare lucrare va avea o etichetă, scrisă la calculator, cu majuscule, în colţul din dreapta, jos, spate.
Lucrările vor fi trimise pe adresa grădiniţei:
Donu Matilda/Mălăncuş Livioara
Grădiniţa cu PP nr. 15 Vaslui
Str.Eternităţii, nr.2
Loc. Vaslui
Jud. Vaslui
Cod 730112
până pe data de 30 aprilie - faza judeţeană şi 12 mai 2016- faza națională,
cu specificaţia pe plic, pentru concurs.
În plicul cu lucrări veţi pune şi un plic autoadresat timbrat cu minim 3 lei, pentru trimiterea diplomelor.

Nu se percepe taxă!
Juriul va fi format din:
Inspector școlar pentru educaţie timpurie, prof. Zoica Popescu
Director Grăd. Cu P.P. nr. 15, prof. Ana Elena Todeilă
Prof. Grăd. Cu P.P. nr. 15, Donu Matilda
Educatoare Grăd. Cu P.P. nr. 15, Aurelia Păduraru
Metodist CCD Vaslui, Prof. Dana Lefter
Juriul va selecta cele mai bune lucrări ce vor face obiectul unei expoziţii pe care o vom organiza la Casa
Corpului Didactic Vaslui.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare nivel de vârstă.
Se va aprecia :
-realizarea formei plastice, originalitatea;
-ingeniozitatea în folosirea culorii, tehnicilor de lucru, suportului plastic;
Toţi copiii şi toate cadrele didactice participante vor primi diplome de participare.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, vor fi expuse în expoziția amenajatǎ.
Lucrările care vor veni după data limită, nu vor intra în concurs.
PERSOANE DE CONTACT:
Aurelia Păduraru – 0766259021, email : aureliapaduraru@yahoo.com
Ana Elena Todeilă – 0744925630, email: ana_todeila@yahoo.com
Donu Matilda – 07755361539, email: matildadonu@yahoo.com
Vă aşteptăm cu primăvara-n suflet!

Fişă de înscriere

,,Simfonia florilor’’
Concurs național
editia a - VI-a 2017

Nume cadru didactic participant: ________________________________________
Grupa/Clasa _____________________________________________________________
Unitatea şcolară: ______________________________________
Telefon________________________ Fax__________________
E-mail: ____________________________
Mobil:___________________

Nr.
Crt.
1.

Numele echipajului

Grupa/Clasa

Titlul lucrarii

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
_____________________________________
GRĂDINIŢA CU PP NR. 15 VASLUI
_____________________________________
STR. ETERNITĂŢII NR. 2
STR. __________________, NR.___________
TEL/ FAX : 0235313715
TEL/FAX : _______________
E-mail : gradinita15vs@yahoo.com
E-mail : ______________________
Website: http://scoli.didactic.ro/gradinita-cu-program-prelungit-nr15-dumbrava-minunata-vaslui web: __________________________
Nr. ....... din .......................................
Nr._______din_____________________

Protocol de colaborare
încheiat la data de: ……………….
între partenerii :
-

Grădiniţa cu PP Nr. 15 cu sediul în Vaslui, Str. Eternităţii nr.2, cod 730112, tel./ fax
0235313715, e-mail
gradinita15vs@yahoo.com, web: http://scoli.didactic.ro/gradinita-cuprogram-prelungit-nr15-dumbrava-minunata-vaslui, reprezentată de Director, prof. Ana-Elena
Todeilă

şi
- …………………………, cu sediul în …………….., Str. ……………, nr……., tel./fax :
………………, e-mail…………………….., web: …………………….., instituţie reprezentată
de Director, prof. ………………………..
Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor
partenerilor în cadrul Proiectului educaţional național: Simfonia florilor
Articolul 1:
A. Rolul si responsabilităţile Grădiniţei cu PP Nr.15 Vaslui:
1. Desemnarea echipei de proiect şi stabilirea responsabilităţilor;
2. Contactarea partenerilor şi încheierea protocoalelor de parteneriat;
3.Asigurarea resurselor umane şi materiale pentru derularea activităţilor planificate conform
calendarului de activităţi aprobat şi întocmirea portofoliului aferent;
4. Coordonarea desfăşurării proiectului pe toată durata derulării acestuia;
B. Rolul si responsabilităţile______________________________
1. Mediatizează proiectul în comunitatea educativă lărgită;
2. Respectă calendarul activităţilor.
Articolul 2: Durata parteneriatului
Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului( august 2017).
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.
Grădiniţa cu PP Nr.15 Vaslui
Director,
Prof. Ana-Elena Todeilă

…………………………………..
Director,
Prof. ……………………..

