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REGULAMENT DE ORGANIZARE
CONCURS INTERJUDEȚ EAN DE CREAŢIE PLASTICĂ ŞI PRACTICA
INSCRIS IN CAER 2018-POZITIA 565
“ZAMBET Ș I CULOARE”-Ediţia a III-a,2017-2018

ORGANIZATOR: Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Vaslui
Str. Peneș Curcanu ,nr.1,Tel. 0235.321447
E-mail:gradinitanr8vaslui@yahoo.com,
Website:http://gradinitanr8vs.cob3.ro
PARTENERI:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI, cu sediul în Vaslui, str.Donici, Nr.2,
tel./fax. 0235317715,e-mail isjvaslui@isj.vs.edu.ro, instituț ie reprezentată de Inspector Şcolar
General, Prof. Gabriela Plăcintă;
Reprezentantul invatamantului prescolar ZOICA POESCU,inspector de specialitate Educatie
timpurie din cadrul INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI,face parte din echipa
de coordonatori ș i evaluatori concurs;
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI , cu sediul in strada Ştefan cel Mare nr. 37,
Telefon/fax: 0235-317279 ,e-mail ccd@ccdvaslui.ro ,institutie reprezentata de director, prof.
Popa Cristinel;
Reprezentanta CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI ,prof .LEFTER DANIELA ,este
metodista la aceasta instituie la nivelul invatamantul prescolar ș i face parte din echipa de
evaluare concurs;
PALATUL COPIILOR VASLUI cu sediul in Vaslui Str.Ştefan cel Mare ,Nr.62.
tel./fax.0235/313512, e-mail: secretariat@palatulcopiilorvaslui.ro, reprezentată de director,
Prof. Mirela Nistoroschi ,care face parte din echipa de jurizare concurs;
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT”PRIMII PASI”NR.10 ,BRASOV,str.Mircea cel
Batran,nr.9,reprezentata de director BATE GABRIELAsi educatoare TARAN
ALINA/STOICA ELENA,in calitate de parteneri, telefon : 0268424707
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2,FOCSANI,jud.VRANCEA,str.Alecu
Sihleanu,nr.6,reprezentata de prof.ISAC VASILICA,director si prof.FOTACHE NADIA
partener , telefon: 0237626967/Fax: 0237626967,e-mail: gradinitanr2focsani@yahoo.com.
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 ,IASI, Tel./fax:0232262460,email: gradinitanr20@yahoo.com,str.Stejar,nr.23,reprezentata
de
director
prof.MARIA
ONEAGAsi PAULA RADU/ALINA COCUZ,IN CALITATE DE PARTENERI;
SCOALAGIMNAZIALA”T.MORARU”SALVA,BISTRITA-NASAUD,
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str,Principala,nr.1,reprezentata de director prof.FETTI RAMONA-IULIA SI DE
PROF.GAZDAC VIOLETA,LINUL CORNELIA,ROBERTA MARIA,partenere in concurs,
tel.361070/ scoalasalva@yahoo.com;
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT”ORSOLYA“ORADEA,jud.BIHOR,reprezentata
de director prof.FARKAS TUNDE si de prof.NAGY ORSOLYA ,in calitate de partener, email gradinitaorsolya@yahoo.com,telefon:(0259) 435.220.
COORDONATORI CONCURS:
PROF.ZOICA POPESCU-INSPECTOR DE SPECIALITATE EDUCAȚ IE TIMPURIE- I.S J
VASLUI;
PAVEL RODICA-PROF INVATAMANT PRESCOLAR GRADINITA CU P.P NR. 8
VASLUI;
PROF.BEJAN CRISTINA- DIRECTOR GRADINITA CU P.P NR. 8 VASLUI;
DORNEANU EMILIA- PROF. INVATAMANT PRESCOLAR GRADINITA CU P.P NR. 8
VASLUI;
ECHIPA DE ORGANIZARE
-Prof .Pavel Rodica -Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui
-Prof.Bejan Cristina- Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui
-Prof.Dorneanu Emilia - Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui
-Prof.Vătămanu Gabriela - Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui
-Ed.Stejar Petronela- Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui
-Ed.Buhăescu Vasilica- Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui
-Prof.Nastase Madalina- Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui
-Ed.Alungei Marta- Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui
-Ed.Ș megovei Aurica- Grădiniţa cu P.N. Nr.14 Vaslui-structura
- Prof. Popica Elen- Grădiniţa cu P.N. Nr.14 Vaslui-structura
-Ed.Dudau Daniela - Grădiniţa cu P.N. Nr.14 Vaslui-structura
COMISIA DE JURIZARE:
Prof. Popescu Zoica - Inspector şcolar - Educaț ie timpurie;
Prof. Nistoroschi Mirela- director Palatul Copiilor;
Prof. Pavel Rodica-prof.inv.prescolar Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui;
Prof.Bejan Cristina- director Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui
Prof.Lefter Daniela-metodist CCD Vaslui;
Prof.Dorneanu Emilia- prof.inv.prescolar Grădiniţa cu P.P Nr.8 Vaslui
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ARGUMENT
“Creativitatea este o floare atăt de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce
descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare” OSBORN
Exista in fiecare din noi un potenţial creativ general ,anumite abilităţi creative care ţin mai ales de
dimensiunile constructive ale aptitudinilor,dar şi de dimensiunile valorice ale personalităţii.Acest
potenţial dacă este exersat şi educat,poate fi valorificat la maximum,concretizat si obiectivizat in
diverse domenii ale activităţii umane ,in diverse produse noi,originale.
Realizarea unor obiecte,jucării ,şi folosirea lor ,creează copilului o stare de automulţumire,de
bucurie,satisfactia lucrului creat de el insuşi.Jucandu-se, copilul invaţă să cunoască această lume
reală.In joc el acţioneaza asupra unor elemente din mediul inconjurator şi incetul cu incetul, incepe să
cunoască această lume.
Pentru copil ,lucrarea realizată de el este plină de semnificaţie.Repetand acest proces,de creaţie,iar şi
iar,copilul invaţă să-şi perfecţioneze achiziţiile motrice şi caştigă incredere in capacităţile sale .
Acest concurs permite atat beneficiarilor direcţi ,cat şi cadrelor didactice din invatamantul prescolar
si primar,să pună in valoare potenţialul creator,sa-l fructifice cu adevarat.
Un cadru didactic care va reuşi să deschidă calea spre creativitate ,ieşind din tiparele
invţămantului formal,va avea cea mai mare satisfacţie sufletească atunci cand,peste ani ,işi va
vedea „copiii”mari creatori ai societăţii omeneşti.
SCOP
-Promovarea si valorificarea potenţialul creativ al copiilor deschizand accesul la educaţie şi formare
continuă modernă şi de calitate;
OBIECTIVE
- Dezvoltarea unor competenţe cheie care să ducă la realizarea unor lucrari
creative,originale,eficiente,necesare imbogăţirii bazei materiale la nivelul grupei, a grădiniţei;
-Stimularea creativităţii şi expresivităţii prin desen, pictură, colaj;
-Cultivarea sensibilităţii artistice a prescolarilor;
-Consolidarea unor deprinderi şi abilităţi practice ,plastice,specifice nivelului de dezvoltare al
copilului;
-Cunoaşterea şi inţelegerea frumosului din natură, artă şi viaţa socială.

GRUP TINTA:
350 preşcolari şi şcolari din clasele pregătitoare din unităţile şcolare partenere din cele 6 judeţe şi nu
numai.
BENEFICIARI:- directi: prescolari,elevi de clasa pregatitoare
-indirecţi: cadre didactice , părinţi, iniţiatorii concursului, comunitatea locala.
DURATA:1 martie-30 iunie 2018.
MODALITATI DE MONITORIZARE SI EVALUARE
La faza locala si judeteana se va organiza o expoziţie în incinta grădiniţei organizatoare, iar cu
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lucrările de la faza interjudeteana, se va organiza o expoziţie la C.C.D Vaslui.Vor fi acordate diplome
pentru locurile I, II, III,mentiuni,diplome de participare prescolarilor/elevilor,diplome pentru
organizatori,evaluatori,coordonatori şi adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare. Se vor realiza
fotografii şi un portofoliu cu toate documentele concursului.
MODALITATI DE ASIGURARE A CONTINUITATII/SUSTENABILITATII
Vom continua desfăşurarea acestui concurs în mai multe ediţii, deoarece are o temă de mare
interes pentru copii,extinzandu-ne, ca tematica, la celelalte anotimpuri cu frumusetile lor.
ACTIVITATI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE SI DISEMINARE
Postarea concursului pe www.didactic.ro, site ISJ Vaslui,CCD Vaslui,mediatizarea în cadrul
activităţilor Cercului pedagogic, a Comisiei metodice, , prin grădiniţele şi prin şcolile partenere, in
mass-media locala.
REGULAMENT
DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
LA CONCURSUL INTERJUDETEAN DE CREATIE PLASTICA SI PRACTICA :,,ZAMBET
SI CULOARE”
Concursul cuprinde doua sectiuni:I.- pictură/ desen
II.-colaj/decoratiuni
Concursul se va desfăşura în trei faze:- faza I, locală –22 Martie, 2018
- faza a II-a, judeţeană – 26 Aprilie, 2018
- faza a III-a, interjudeteana- 30 Mai, 2018
La concurs se pot inscrie preşcolari şi şcolari din clasa pregătitoare ,din judeţul Vaslui şi din alte
judete din ţară , îndrumaţi şi coordonaţi de cadrele didactice.
Faza I- locală a concursului, se va desfăşura în fiecare unitate parteneră în data de 22 Martie
2018.
Lucrările pentru această fază sunt acceptate până la data de 20 martie 2018.
La secţiunile I si II, fiecare cadru didactic poate înscrie un număr maxim de 3 lucrări ale
copiilor/elevilor.
Notă: Coordonatorii concursului vor trimite pe adresa de e-mail a fiecărui partener modelul de
diplomă pentru faza locală.
Evaluarea lucrărilor se va face pe secţiuni şi nivele de vârstă, iar rezultatele (tabelele cu numele
copiilor şi premiile obţinute) vor fi transmise pe mail coordonatorilor concursului :
rodipav57@yahoo.com, cristina_bejan2001@yahoo.com, dorneanu_emilia@yahoo.com.
Pentru fiecare secţiune vor fi acordate premiile I, II, III, menţiune şi diplome de participare;
Lucrările cu premiile I, II şi III vor participa la faza următoare.

Faza a II-a, Judeţeană, se va desfăşura în judeţul fiecărui participant.
Fiecare cadru didactic îndrumător, din judeţul Vaslui, va putea trimite lucrările a trei copii/elevi
premiaţi la faza locală(la ambele sectiuni)cu premiile I,II,III, la Grădiniţa cu P. P.nr.8 ,Vaslui, până pe
data de 23 aprilie,2018, pentru a participa la faza judeţeană a concursului.
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Jurizarea la faza judeţană va avea loc pe data de 26 aprilie ,2018 si va fi realizata de catre
urmatoarea comisie:
- Dorneanu Emilia-profesor invatamant prescolar - Gradinita cu program prelungit nr.8 Vaslui:
-Prof.Lefter Daniela-metodist Casa Corpului Didactic Vaslui;
-Prof.Nistoroschi Mirela-director-Palatul Copiilor Vaslui;
Pentru fiecare secţiune vor fi acordate premiile I, II, III, menţiune şi diplome de participare
Notă: Coordonatorii concursului vor trimite pe adresa de e-mail a fiecărui partener din judetele
partenere, modelul de diplomă pentru faza judeteana,pentru a putea premia copiii/elevii participanţi la
concurs.
Faza a III-a, Interjudeteana a concursului ,se va desfăşura la Casa Corpuli Didactic Vaslui,pe data
de 30 Mai, 2018.
Cadrele didactice coordonatoare din toate unităţile şcolare partenere, vor trimite lucrările a trei
copii/elevi, care au obţinut premiul I, II şi III la faza judeţeană, la Grădiniţa cu P. P.nr.8, Vaslui, până
pe data de 28 Mai, pentru a participa la faza interjudeteana a concursului.
Lucrările copiilor din judeţul Vaslui, care au obţinut premiul I , II şi III la faza judeţeană vor fi
evaluate la faza Interjudeteana a concursului împreună cu lucrările copiilor participanţi din ţară.
Jurizarea la faza interjudeteana şi vernisajul expoziţiei va avea loc în perioada 29-30 Mai 2018 la
Casa Corpuli Didactic Vaslui .
Echipa de evaluare faza a III-a interjudeteana:
-prof.Popescu Zoica –inspector Educatie Timpurie ,Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui;
-Pavel Rodica-profesor invatamant prescolar - Gradinita cu program prelungit nr.8 Vaslui;
-Bejan Cristina-director- Gradinita cu program prelungit nr.8 Vaslui.
Pentru fiecare secţiune vor fi acordate premiile I, II, III, menţiune şi diplome de participare.
CRITERII DE PARTICIPARE
Creaţiile plastice ș i practice vor reflecta frumusetile ș i evenimentele specifice anotimpului de
primavara şi vor fi realizate în tehnici de lucru la alegere, pe format A4, pe verso regăsindu-se eticheta
ce va cuprinde:
-titlul lucrării,
- numele şi prenumele copilului,
-grupa/clasa,
- grădiniţa/şcoala
-numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
Nu se percepe taxă de participare;
Nu se admit lucrări folosind tehnica colorării în contur;
Se vor aprecia: realizarea formei plastice, originalitatea, creativitate în redarea temelor plastice si
practice,ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru;
Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare;
Nu se admit contestaţii;
Lucrările nu se restituie;
Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii.
Fişa de înscriere pentru fiecare cadru didactic, lucrările pentru concurs, un plic autoadresat timbrat şi
acordul de parteneriat în dublu exemplar ,semnat şi ştampilat, vor fi trimise la următoarea adresă:
BEJAN CRISTINA / PAVEL RODICA,Gradinita cu p.p nr.8 Vaslui,strada Penes Curcanu,nr.1
Vaslui,jud. Vaslui,cu mentiunea „Pentru concurs”.
Diplomele obţinute la faza judeţeană şi la faza interjudeteana, adeverinţele cadrelor didactice
îndrumătoare şi acordul de parteneriat semnat şi ştampilat, vor fi expediate participanţilor din judeţul
Vaslui până pe data de 20 IUNIE.
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Cadrele didactice din ţară ,vor primi în plicul autoadresat ,numai diplomele obţinute la faza
interjudeteana, împreună cu celelalte documente(adeverinţele cadrelor didactice îndrumătoare şi
acordul de parteneriat semnat şi ştampila), până pe data de 28 Iunie 2018.
PERSOANE DE CONTACT:
Prof.Pavel Rodica– 0763029186,e-mail:rodipav57@yahoo.com
Prof.Bejan Cristina-0720825304,e-mail:cristina_bejan2001@yahoo.com
Prof.Dorneanu Emilia-0745764442,e-mail:dorneanu_emilia@yahoo
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ANEXA 1
CONCURS INTERJUDETEAN“ZAMBET SI CULOARE”
NUMELE ŞI PRENUMELE ______________________________________________
SPECIALITATEA _______________________________________________________
ADRESA DE DOMICILIU________________________________________________
TELEFON Fix / Mobil____________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________
GRĂDINIŢA/ŞCOALA __________________________________________________
LOCALITATEA_______________________________________________________
Faza Locală:
NR:
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE
Preşcolarului/şcolarului

Secţiunea

Grupa/
Clasa

Secţiunea

Grupa/
Clasa

TITLUL LUCRARII

1.
2.
3.
Faza Judeţeană :
NR:
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE
Preşcolarului/şcolarului

TITLUL LUCRARII

1.
2.
3.

Faza Interjudeteana:
NR:
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE
Preşcolarului/şcolarului

TITLUL LUCRARII
Secţiunea

1.
2.
3.
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Grupa/
Clasa

ANEXA 2
Gradiniţa cu P.P NR.8 VASLUI

Gradiniţa/Şcoala........................

Str. Peneş Curcanu, nr.1 Vaslui

Str.....................................

Nr.

Nr..................din..............

/

ACORD DE PARTENERIAT
Incheiat astăzi, ................. .... între:Gradiniţa cu P.P. Nr.8 Vaslui, reprezentată de
prof.Bejan Cristina, în calitate de director ,coordonator şi prof.Pavel Rodica,prof.Dorneanu Emilia in
calitate

de

coordonatori

si

........................................................,în

calitate

şi

director.............................................................................................
................................................................................

în

calitate

de

de

partener

al

concursului

interjudetean”ZAMBET Ș I CULOARE”-editia a III-a.
Durata: 01 martie -30 iunie 2018
Gradiniţa organizatoare (de aplicaţie) se obligă :
Să distribuie regulamentul concursului unitaţilor partenere;
Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
Să asigure jurizarea lucrărilor;
Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute;
Să mediatizeze rezultatele concursului.
Unitatea participantă se obligă:
Să desemneze un coordonator pe gradiniţa/şcoală;
Să înscrie copiii şi cadrele didactice în concurs;
Să expedieze lucrările înscrise în concurs pe adresa gradiniţei coordonatoare, până la data
limită;
Să distribuie participanţilor diplomele primite .
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se deruleze
conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, căte unul pentru fiecare parte.
Gradiniţa cu P.P. Nr. 8 Vaslui

...............................................

Director, prof.Cristina-Nicoleta Bejan

.......................................

9

10

