Concurs judeţean de creaţie literară şi plastică - adresat cadrelor
didactice şi elevilor din ciclul preşcolar şi primar

„VIS DE COPIL”
A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT:
1. Titlul proiectului: „Vis de copil”- ediţia I – concurs de creaţie literară şi artistico-plastică
2. Domeniul cultural – artistic
3. Ediţia I
4. Bugetul proiectului: autofinanţare
B. REZUMATUL PROIECTULUI:





a. Număr de elevi implicaţi: elevii Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” Vaslui, preşcolarii
grădiniţelor partenere şi elevii şcolilor gimnaziale partenere
b. Număr de cadre didactice implicate: cadre didactice din județ care doresc să participe
c. Beneficiari direcţi şi indirecţi: elevi, profesori şi părinţi
d. Activităţi propuse:
SECŢIUNEA I – „Dreptul de a visa cu ochii deschişi” - secţiunea de creaţie literară –
pentru clasele II-VIII, la care copiii pot participa cu creaţii literare (poezii, compuneri, eseuri)
care se încadrează în temă. Tehnoredactarea va fi făcută cu Times New Roman, Normal, 12,
format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm, text aliniat justify, titlul 14 bold, imediat
sub titlu se va scrie numele şi prenumele, cadrul didactic îndrumător şi şcoala de la care
provine.
SECŢIUNEA a II-a – „Să dăruim culori copilăriei” - secţiunea artistico-plastică ce
cuprinde: pictură, colaj, tehnică mixtă – pentru preşcolari şi pentru clasele CP-IV
e. Descrierea activităţii finale: expoziţie cu lucrările premiate, pliante, fotografii, diplome,
portofoliul concursului, o revistă cu creațiile copiilor.

GRUP ŢINTĂ: preşcolari şi elevi din ciclul primar și gimnazial.
DURATA PROIECTULUI: 1.11. 2015 – 18.12.2015
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR:
Activităţile propuse se organizează cu participarea indirectă.
 fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări plastice (clasele CP-IV şi grupele
de grădiniţă) şi 2 lucrări de creaţie literară la clasele II-VIII.
 lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe teme care să se încadreze în cele
două secţiuni ale concursului;

Textele vor fi trimise în format electronic pe adresele de e-mail: bdianaelena@yahoo.com (pip
Barbu Diana-Elena / telefon: 0743331804) pentru clasele II-IV și teha351danny@yahoo.com
(prof. Oatu Daniela / telefon: 0749873634) pentru clasele V-VIII
 lucrările plastice vor fi expediate până la data de 17 noiembrie 2015, pe adresa:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI - Str. Mareşal C-tin Prezan, nr. 2
– pip Munteanu Simona (telefon: 0745591442)
 pe plic menţionaţi: Pentru Concursul judeţean: << Vis de copil>>
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 pe verso se vor nota cu majuscule în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele
elevului, clasa/grupa, şcoala/grădiniţa, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător;
 în plic va fi ataşată fişa de înscriere, acordul de parteneriat (în dublu exemplar ştampilat de
unitatea participantă) şi un plic A4 timbrat (3 lei) şi autoadresat;
 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE;
 premiile şi diplomele de participare se vor acorda de către juriu, pe secţiuni şi vârstă (grădiniţă,
clasele CP-II, III-IV, V-VI; VII-VIII);
 cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplomă de participare şi adeverinţă însoţite de
acordul de parteneriat;
 1 noiembrie - 5 noiembrie 2015 lansarea concursului;
 6 noiembrie - 10 noiembrie 2015:
 faza locală:
- realizarea creaţiilor la nivel de unitate şi selectarea celor mai reuşite lucrări de către
cadrele didactice îndrumătoare;
 11 noiembrie - 17 noiembrie 2015 trimiterea lucrărilor, a fişelor de înscriere și a acordurilor de
parteneriat;
 faza judeţeană:
 18 noiembrie - 27 noiembrie 2015 jurizarea şi afişarea lucrărilor plastice în cadrul expoziţiei
 Lucrările elevilor vor fi expuse la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”
Nu se vor acorda premii materiale.
Nu se admit contestaţii.
Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor, care vor
deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate.
REZULTATE AŞTEPTATE:
Îmbunătăţirea performanţelor artistice şi creative ale elevilor;
Îmbunatăţirea relaţiilor de comunicare elev - elev și elev - cadru didactic;
Continuarea proiectului - concurs.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
Expoziție cu lucrările premiate, pliante, fotografii, diplome, portofoliul concursului, o revistă cu
creațiile copiilor.
CONTINUITATEA PROIECTULUI:
Acest proiect ne va ajuta să identificăm noi modalităţi de colaborare în cadrul programelor culturaleducative.
PROMOVAREA ŞI DISEMINAREA PROIECTULUI:
- Postarea regulamentului concursului pe site-ul ISJ Vaslui și pe site-urile şcolilor participante.
- Prezentarea proiectului în cadrul cercurilor pedagogice.
- Distribuirea unor materiale de promovare ale proiectului.
- Publicarea rezultatelor în reviste de specialitate/ presa locală.

PERSOANE DE CONTACT:
CÎRLESCU IULIA-ADRIANA: 0742280706
RAIZU ALINA-NADIA: 0761646016
OATU DANIELA: 0749873634
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FISA DE INSCRIERE
CONCURS JUDEŢEAN
<<Vis de copil>>
ediţia I
Numele cadrului didactic: ____________________________________
Specialitatea:_________________________________________________
Unitatea de învăţământ_______________________________________
Adresa unităţii de învăţământ_________________________________
______________________________________________________________
Clasa/Grupa_________________________________________________
Telefon:________________________________
E-mail:_________________________________
Nr.
crt.

Nume şi prenume elev

Titlul lucrării
Secţiunea

Nume şi prenume
cadru didactic (şcoala)

1.
2.
3.
4.
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui
Str. Mareşal C-tin Prezan, nr. 2
Vaslui, cod 730054, jud. Vaslui
Tel./ fax: 0335416170 / + 402417379
Nr.______ din__________________

____________________________
____________________________
____________________________
Tel./fax:_____________________
Nr.______ din________________

ACORD DE PARTENERIAT
încheiat la data de............................
între partenerii:
-Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Mareşal C-tin Prezan, nr. 2,
tel./fax 0335416170/+ 402417379, e-mail: scoala5vs@gmail.com, web http://sc5vs.scoli.edu.ro,
instituţie reprezentată de Director, prof. Sorin Popoiu și coordonator proiect, pip Cîrlescu IuliaAdriana
şi
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................................................
.
Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor
partenerilor în cadrul Concursului judeţean de creaţie literară şi plastică, cu tema „Vis de copil”
organizat la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui.
Articolul 1
A. Rolul şi responsabilităţile Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” Vaslui:

Să mediatizeze organizarea concursului;

Să respecte termenele propuse;

Să emită şi să distribuie diplomele participanţilor;

Să monitorizeaze, să evalueze şi să disemineze rezultatele cocursului.
B.Rolul si responsabilităţile _________________________________________________________:

Să mediatizeze concursul în şcoală;

Să pregătească elevii pentru activitate;

Să respecte reglamentul de desfăşurare al concursului;

Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
Articolul 2 Durata parteneriatului
Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului (01/11/2015 – 18/12/2015)
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.
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui
Director,
prof. Sorin Popoiu

______________________________
Director,
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