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ORGANIZATOR:
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 VASLUI

COORDONATORI CONCURS:
 Prof. Zoica Popescu – inspector educaț ie timpurie
 Prof. Gina Nane –director Grădiniț a cu P.P. nr. 17 Vaslui
 Prof. Marcela Afrăsinii- profesor învăț ământ preș colar
ECHIPA DE ORGANIZARE:
 Prof. Elena Parfene
 Prof. Liliana Popa
 Prof. Adela Balan
 Prof. Gabriela Grosu
 Prof. Viorica Chiosa
 Educ. Emanuela Agape
 Educ. Coca Mihaela Pricop
 Educ. Andra Crina Tiplea
 Educ. Liliana Maticiuc
 Prof. Luminiț a Pascal –Grădiniț a cu P.P. Nr. 9 Vaslui
PARTENERI:
 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
 CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
 AGENȚ IA PENTRU PROTECȚ IA MEDIULUI VASLUI
 Ș COALA GIMNAZIALĂ Ș TEFAN CEL MARE, COM. Ș TEFAN CEL MARE, JUD.
VASLUI;
 GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT OSTROVENI, RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA;
 GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT ,,TĂRÂMUL PRIETENIEI”, ILFOV;
 GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Ț ARA COPILĂRIEI”, CĂLĂRAȘ I;
 GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RIKI-PRIKI”, CARAȘ SEVERIN;
 GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 BOTOȘ ANI.

ARGUMENT
Protejarea planetei Pământ, casa noastră, a tuturor, este o problemă care trebuie să-i
intereseze nu doar pe ecologişti, ci pe toată lumea, adulţi şi copii. Noi, dascălii, trebuie să
punem un mare accent pe educaţia ecologică a celor mici, pentru a ne putea bucura împreună,
pe timp îndelungat, de albastrul curat al cerului, de limpezimea apelor, de florile câmpului şi
de frunzele verzi. Una dintre cele mai mari şanse de a construi o conştiinţă ecologică este
implicarea la maximum a învăţământului în promovarea problemelor de mediu. Natura,
studiată cu dragoste, cu pasiune, poate deveni centrul de interes al tuturor disciplinelor
şcolare, precum şi al multora dintre activităţile extracurriculare. Prin diferitele discipline
incluse în procesul de învăţământ trebuie să îl convingem pe fiecare copil de necesitatea
apărării mediului înconjurător împotriva poluării şi să le formăm conduita ecologică modernă.
Omul rămâne singurul care poate să protejeze lumea vie şi trebuie să înveţe să o facă!
De aceea este important să cunoaș tem problemele mediului înconjurător şi să înţelegem
că fiecare îşi poate aduce contribuţia la ocrotirea naturii.
În sprijinul acestor obiective, dorim să derulăm acest concurs prin intermediul căruia
copiii să-ș i manifeste dragostea ș i admiraț ia faț ă de mediul înconjurător. Prin formă ș i
culoare, aceș tia vor surprinde frumuseț ile naturii: albastrul cerului, verdele pădurii,
zâmbetul florilor…
SCOPUL CONCURSULUI :
Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistico-plastic al copiilor
OBIECTIVE:
- cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor;
- participarea preşcolarilor/ elevilor la activităţile de pregătire la activităţile de creaţie
artistico-plastice;
- descoperirea, dezvoltarea şi promovarea aptitudinilor plastice;
- valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei artisticoplastice.
GRUP ŢINTĂ: - preşcolari şi şcolari, cadre didactice ș i părinț i.
Prezentul concurs face parte din Proiectul educaţional județean ,,Eco -pitici’’, ediția a II-a

SECŢIUNI: - Secţiunea I : PICTURĂ/ DESEN
- Secţiunea II: COLAJ

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE:
Concursul va avea 2 secţiuni cu o singură fază, interjudeţeană.
Faza interjudeţeană va avea loc în data de 25 mai 2018 ș i se va desfăşura în unitatea noastră,
Grădiniţa cu P. P. nr. 17 Vaslui. Se pot înscrie preşcolarii şi şcolarii din județ ele partenere ș i nu numai.
Fişa de înscriere, lucrările copiilor, Acordul de parteneriat (în două exemplare) se vor trimite prin
poştă la sediul Grădiniţei cu P.P. Nr. 17 Vaslui până la data de 23 mai 2018.
.

Se pot înscrie la concurs preşcolari şi elevi din clasa pregătitoare
I Secţiunea l – Desen/ Pictură
Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum 3 lucrări. Se va constitui comisia de
organizare şi desfăşurare a concursului.
II Secţiunea 2 – Colaj
Creaţiile plastice vor respecta tematica propusă şi vor fi realizate prin tehnica colajului.
Se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a concursului.
Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr maximum de 3 lucrări ale copiilor.
Faza interjudețeană se va desfățura prin participarea indirectă- trimiterea
lucrărilor la sediul Grădiniței cu Program Prelungit, nr. 17, Vaslui.
IMPORTANT :
Atât pentru secț iunea I, cât ș i pentru secț iunea a II-a, se vor respecta următoarele cerinț e:
 fiecare cadru didactic va participa cu maximum 3 lucrări;
 fiecare lucrare va fi etichetată pe verso, astfel: titlul lucrării, numele şi prenumele
copilului, grupa/clasă, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea.
 Se va aprecia originalitatea, ingeniozitatea, creativitatea, vor fi acordate diplome pentru
locurile I, II, III, menţiuni, pentru fiecare secţiune şi şi adeverinţe cadrelor didactice
îndrumătoare.
Înscrierea la concurs se va face pe baza FIŞEI DE ÎNSCRIERE prin poştă la
adresa Grădiniţa cu P.P. nr. 17 Vaslui str. M. Constantin Prezan nr. 4 VASLUI,
jud.Vaslui.
Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic, lucrările pentru concurs, 2
exemplare ale protocolului de colaborare completat, ştampilat şi un plic autoadresat cu
timbru de 5 lei, (un exemplar al acestui protocol va fi trimis împreună cu diplomele
acordate).
Evaluarea lucrărilor se va face până la data de 31 mai 2018.
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE.
Plicul cu lucrările copiilor poate fi predat şi personal la unitatea noastră.
Lucrările copiilor vor fi expuse la sediul Agenț iei pentru Protecț ia Mediului, Vaslui
ș i Casa Corpului Didactic Vaslui.

EVALUAREA țI CRITERII DE EVALUARE
În urma evaluării lucrărilor se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni pe categorii de
vârstă (preşcolari, elevi) şi pe secţiuni (Secţiunea I: Desen/ Pictură; Secţiunea II:
Colaj). Cadrele didactice vor primi adeverinţe de îndrumător. Lucrările care vor veni după
data limită, nu vor intra în concurs. Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor
participanţi. Vor fi luate în considerare numai lucrările efectuate doar de copii.
Juriul va urmări ca lucrările prezentate:
 să respecte tema propusă;
 să valorizeze propria experienţă şi cunoaştere;
 să reflecte creativitate şi originalitatea în redarea temelor plastice;
 să se remarce prin expresivitate şi sensibilitate;
 să folosească diverse modalităţi de exprimare artistico-plastică.
COMISIA DE JURIZARE A CONCURSULUI:
Prof. Popescu Zoica – Inspector pentru Educaţie Timpurie – preşedinte;
Prof. Nane Gina - director, Grădiniţa cu P.P. Nr.17 Vaslui
Prof. Afrăsinii Marcela- profesor pentru învăț ământ preș colar, Grădiniț a cu P.P.
Nr. 17 Vaslui
Prof. Parfene Elena– profesor pentru învăț ământ preș colar, Grădiniț a cu P.P. Nr.
17 Vaslui
MEDIATIZARE:
Se va realiza o expoziţie la Grădiniţa cu P.P. Nr.17 Vaslui, la Agenț ia pentru Protecț ia
Mediului Vaslui şi la Casa Corpului Didactic Vaslui. Evenimentul va fi mediatizat site-ul ISJ
Vaslui, didactic.ro ș i presa locală.
MEMBRII JURIULUI:
SECŢIUNEA I: Desen/ Pictură– Inspector educaț ie timpurie: prof. Zoica Popescu
- Prof. Nane Gina - director, Grădiniţa cu P.P. Nr.17 Vaslui
- Prof. Parfene Elena– Grădiniț a cu P.P. Nr. 17 Vaslui
- Prof. Afrăsinii Marcela - Grădiniț a cu P.P. Nr. 17 Vaslu
SECŢIUNEA a II - a: Colaj Inspector Arte: prof. Cristin Ciubotariu
- Prof. Grosu Gabriela
- Prof. Popa Liliana
Persoane de contact:
prof. Nane Gina –tel. 0742841552, ginanane@yahoo.com
prof. Afrăsinii Marcela- tel.0754664511, afr.marcela@yahoo.com
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
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ADRESA DE DOMICILIU.........................................................................................
TELEFON Fix / Mobil ..................................................................................................
E-MAIL ....................................................................................................................
GRĂDINIŢA/ ŞCOALA...........................................................................................
LOCALITATEA ......................................................................................................
JUDEŢUL ...............................................................................................................

Faza interjudeț eană

NR.
CRT.
1.

NUMELE ŞI PRENUMELE
COPILULUI

GRUPA

SECțIUNEA

TITLUL LUCRĂRII

2
3

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Încheiat azi ……………………..

1. Părţile contractante:
A)
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

reprezentată prin:
director prof. GINA NANE, prof. Elena Parfene ș i prof. Marcela Afrăsinii, în calitate de
APLICANT
17 VASLUI

şi

B)
GRĂDINIŢA/ŞCOALA..................…………………………,Strada……...............
..........,Nr.……,Localitatea…………………….., Judeţul ………………………………….,
reprezentată prin…………………………………………..…………………………………,
în calitate de PARTENER.
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 aplicant
prin concursul interjudeț ean de creaţie: „Din culori ivim o lume eco”.
3. Grup ţintă: preşcolari/elevi ciclul primar
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze grădiniţele/şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările preşcolarilor şi elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor/elevilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare preşcolarilor/elevilor 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;
.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
2018.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul local-județ ean de creaţie artistico-plastică „Din culori ivim o lume eco”
face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare
între instituţiile de învăţământ.
Aplicant,
Partener,

