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Prof. ALUNGEI MARTA VETURIA
10.Grădiniț a ”Castel” Bucureș ti:
Prof. VOICU STELUȚ A
Prof. CIOARĂ MARIA
11.Grădiniț a cu P.N. ș i P.P. nr.1 Petrila:
Prof. TURCU CATINCA
Prof. MERARU MARCELA
Prof. COSTACHE CRISTINA DORINA
12.Grădiniț a cu P.P. nr.1 Timiș oara:
Prof. Ț ĂRANU TITIANA-AURA
Prof. DUBĂU DELIA
13.Grădiniț acu P.P. nr.45 Oradea:
Prof. NIULAȘ MARIANA
Prof. INDRIE ILEANA
14.Grădiniț a cu P.N. nr.1 Gohor, Galaț i:
Prof. UNGUREANU RODICA
Prof. SÂRGHE DIANA-GABRIELA
PARTENERI:
Inspectoratul Ș colar Județ ean Vaslui
Casa Corpului Didactic Vaslui
Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” Bârlad
Ș coala Gimnazială ”Episcop Iacov Antonovici” Bârlad
Teatrul ”V.I. Popa” Bârlad
ARGUMENT:
După o vacanț ă mare, Zâna Toamnă soseș te la noi odată cu începutul anului ș colar când
retrăim bucuria revederii colegilor. Cu toț ii suntem încântaț i de bogăț ia ș i frumuseț ea ei: covorul
multicolor ș i uș or foș nitor al frunzelor, aroma ș i gustul fructelor ș i legumelor, veselia ș i cântecele
copiilor dornici să-ș i ajute părinț ii ș i bunicii la strângerea recoltelor. Toate acestea formează o
mirifică paletă de culori.
Acum, la sfârș it de toamnă, când zâna cea darnică trebuie să ne părăsească, motiv pentru care
”ochii îi lăcrimează din ce în ce mai des” – plouă, ne-am gândit să-i dăruim ș i noi ceva care să o
înveselească: Concursul interjudeț ean de creaț ie plastică ”Culorile toamnei”.
Prin intermediul acestui concurs urmărim să însufleț im preș colarilor dragostea pentru
frumosul din natură, dezvoltarea ș i exprimarea expresivităț ii ș i creativităț ii copiilor, valorificarea
experienț ei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaț iei artistico-plastice.
SCOP:
Valorificarea potenț ialului creator al preș colarilor cu privire la capacitatea lor de a reda
aspecte de toamnă prin desen ș i pictură
OBIECTIVE:
Dezvoltarea ș i valorificarea potenț ialului creator al preș colarilor
Încurajarea schimbului de experienț ă între grădiniț e
GRUP ŢINTǍ:
Preș colari din județ ul Vaslui ș i din ț ară

SECŢIUNI:
desen/pictură
colaj
REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂȘ URARE Ș I EVALUARE
Concursul are trei faze: faza I (locală), faza a II-a (judeţeană) ș i faza a III-a (interjudeț eană).
1. Faza I (locală) – 16 octombrie 2017 se organizează la nivelul fiecărei unităț i de
învăț ământ preș colare ș i înscrie maxim 3 copii pentru fiecare cadru didactic.
NOTĂ: Doamnele director de grădiniț e sau cadrele didactice pot solicita modelul de diplomă,
pentru această fază, la coordonatorul concursului: prof. MARIN ROXANA-IULIA (0764.645.000)
Grădiniţele din ţară vor elabora regulamentul de desfăşurare a concursului pentru faza locală şi
vor desemna comisia de jurizare a lucrărilor.
2. Faza a II-a (judeţeană) – 10 noiembrie 2017 - participă copii din judeţul Vaslui ș i din ț ară
care au obț inut premiile I, II ș i III la faza locală ce s-a desfăș urat în fiecare unitate de învăț ământ,
dar nu mai mult de doi copii. Această fază se desfăș oară la Grădiniț a cu P.P. nr.5 Bârlad.
3. Faza a III-a (interjudeț eană) – 29 noiembrie 2017 - participă lucrările premiate cu
premiile I, II ș i III la faza județ eană ș i se desfăș oară la Grădiniț a cu P.P. nr.5 Bârlad.
Compoziţiile plastice vor fi realizate în orice tehnică pe suport A4. Toate cele trei faze se
desfăș oară pe două secț iuni: desen/pictură şi colaj.
Pe verso lucrării, în partea dreaptă jos, se regăseşte o etichetă cu următoarele date:
Numele şi prenumele copilului:
Grupa:
Grădiniţa:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
Localitatea:
Județ ul:
Înscrierea la concurs se face în perioada 20 noiembrie 2017 - 28 noiembrie 2017.
Împreună cu lucrările se vor trimite:
un plic A4 autoadresat şi timbrat (în valoare de 3 RON)
fişa de înscriere pentru fiecare cadru didactic (Anexa 2)
acordul de parteneriat în dublu exemplar (pentru cine doreşte), ș tampilat ș i semnat (Anexa 3)
taxa de participare (în valoare de 8 lei)
Taxa de participare de 8 lei pentru fiecare cadru didactic îndrumător include cheltuieli pentru
tipărirea diplomelor, adeverinţelor şi organizarea expoziţiei.
NOTĂ:
1. NU SE ADMIT LUCRĂRI FOLOSIND TEHNICA COLORĂRII ÎN CONTUR
2. SE VOR DESCALIFICA LUCRĂRILE CARE NU ÎNDEPLINESC TOATE CRITERIILE DE
PARTICIPARE
3. NU SE ADMIT CONTESTATII. LUCRARILE NU SE RESTITUIE
4. VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE LUCRĂRI EFECTUATE DOAR DE COPII
La grupa unde lucrează două cadre didactice, pe aceeaşi lucrare pot apărea numele ambelor
îndrumătoare. Taxa de înscriere se plăteşte individual.

Fiecare cadru didactic va primi:
1.ADEVERINŢĂ ÎNDRUMĂTOR COPII
2.ADEVERINŢĂ PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL
3.ADEVERINŢĂ ORGANIZATOR EXPOZIŢIE INTERJUDEŢEANĂ
DIPLOMELE ŞI ADEVERINŢELE VOR FI TRIMISE ÎN LUNA FEBRUARIE 2018.
Lucrările pot fi aduse personal sau trimise la următoarea adresă:
Grădiniţa cu P.P. nr.5 Bârlad
Prof. Chirilă Oana-Denisa (pentru concurs)
Str. Mihail Kogălniceanu, nr.7
Loc. Bârlad, Jud. Vaslui
Expoziţia şi jurizarea lucrărilor au loc pe 29 noiembrie 2017 la Grădiniţa cu P.P. nr. 5 Bârlad.
EVALUAREA Ș I CRITERII DE EVALUARE
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale pentru fiecare grupă de vârstă ș i
diplome de participare tuturor copiilor participanţi.
Se va aprecia:
realizarea formei plastice, originalitatea
creativitate în redarea temelor plastice
ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru.
COMISIA DE JURIZARE:
Comisia de jurizare va fi formată din:
un reprezentant al I.S.J. Vaslui;
doi reprezentanț i ai Liceului Pedagogic ”Ioan Popescu”-Bârlad;
un reprezentant al Teatrului ”V.I. Popa”-Bârlad;
cinci cadre didactice din Grădiniț a cu P.P. nr.5-Bârlad.
MEDIATIZARE:
Revista grǎdiniţei, presa locală, CCD Vaslui, ISJ Vaslui
DISEMINARE:
Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice, a cercului pedagogic, şedinţelor cu
părinţii.
PERSOANE DE CONTACT:
0740202578 – prof. Chirilă Oana-Denisa – oanadenisa.chirila@yahoo.com
0764.645.000 – prof. Marin Roxana-Iulia – xorana_88@yahoo.com

ANEXA 1
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS INTERJUDEȚ EAN DE CREAŢIE PLASTICĂ
“CULORILE TOAMNEI” - CAERI 2017, nr.26404, poziț ia 329
FAZA I (LOCALĂ)

Cadru didactic îndrumător ....................................................................................................
Instituţia ................................................................................................................................
Localitatea ................................................. Judeţul ...............................................................
Adreasa de expediere a diplomelor .......................................................................................
Telefon ..................................................................................................................................

Nr. Crt.
1.
2.
3.

Nume şi prenume copil

Grupa

Secţiunea

ANEXA 2
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS INTERJUDEȚ EAN DE CREAŢIE PLASTICĂ
“CULORILE TOAMNEI” - CAERI 2017, nr.26404, poziț ia 329
FAZA a II-a (JUDEȚ EANĂ/INTERJUDEȚ EANĂ)

Cadru didactic îndrumător ....................................................................................................
Instituţia ................................................................................................................................
Localitatea ................................................. Judeţul ...............................................................
Adreasa de expediere a diplomelor .......................................................................................
Telefon ..................................................................................................................................

Nr. Crt.
1.
2.

Nume şi prenume copil

Grupa

Secţiunea

ANEXA 3
Grădiniţa cu P.P. nr.5 Bârlad
Str. M. Kogălniceanu, nr.7
Tel./Fax 0335418893/0335418892
Nr............din..................................

Grădiniț a……………….........……
Str………………........…………...
Tel./Fax …………………………..
Nr...........din....................................

PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat astăzi, ……….......................... între:
1. GRĂDINIŢA CU P.P. NR.5 BÂRLAD, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.7, reprezentată de director,
prof. CHIRILĂ OANA-DENISA
ș i GRĂDINIŢA ...................................................................... reprezentată de director, prof.
...................................................... ș i prof. ...............................................................................
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener
în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantului prin Concursul
Interjudeț ean de Creaț ie Plastică “Culorile toamnei” - CAERI 2017, nr.26404, poziț ia 329,
concurs cuprins în cadrul Proiectului educaț ional: “Micii artiș ti”.
3. Grup ţintă: Preşcolari şi educatoare
4. Obligaţiile părţilor:
Grădiniț a organizatoare se obligă :
Să distribuie regulamentul concursului unităţilor partenere;
Să asigure jurizarea lucrărilor;
Să trimită tuturor participanţilor diplomele de participare;
Unitatea parteneră se obligă:
Să desemneze un coordonator pe grădiniț ă;
Să organizeze concursul local;
Să expedieze lucrările cu premiile I şi II pentru concursul județ ean/interjudeț ean;
Să distribuie copiilor participanţi diplomele cuvenite.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Grădiniț a cu P.P. nr.5 Bârlad
Director,
Prof. OANA-DENISA CHIRILĂ

Grădiniț a …………………...…
Director,

