ORGANIZATORI:
GRĂDINIŢA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 HUŞI – STRUCTURA G.P.P.
NR. 1 HUȘI – P.J.
GRĂDINIŢA DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR. 6, HUŞI şi GRĂDINIŢA DE COPII CU
PROGRAM NORMAL NR. 9, HUŞI – STRUCTURI ALE ŞCOLII GIMNAZIALE „ION
CREANGĂ” HUŞI, JUD. VASLUI – P.J.







COORDONATORII FESTIVALULUI:
Prof. Popescu Zoica – Inspector Școlar pentru Educaţie Timpurie
Ed. Pascal Liliana – Grădiniţa cu P.P. Nr. 1 Huşi
Prof. Berica Ecaterina – director Grădinița cu P.P. Nr. 1 Huși
Prof. Corciovei Tatiana – Grădinița cu P.N. Nr. 9 Huși
Prof. Teclici Ştefan – director Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”
ECHIPA DE ORGANIZARE FAZA LOCALĂ:








ed. Pascal Liliana
prof. Berica Ecaterina
prof. Săbău Maria Margareta
prof. Munteanu Valerica
prof. Corciovei Tatiana
Directorii Grădiniţelor cu Personalitate Juridică din judeţul Vaslui.
ECHIPA DE ORGANIZARE FAZA JUDEŢEANĂ:


















ed. Pascal Liliana
prof. Berica Ecaterina – director Grădinița cu P.P. Nr. 1 Huși
prof. Săbău Maria Margareta
prof. Munteanu Valerica
prof. Corciovei Tatiana
ed. Cațichi Cristina
prof. Calancea Alina – director Grădiniţa P.P. Nr. 10 Huşi
Prof. Bobârnat Gabriela – metodist ISJ Vaslui
prof. Lefter Cristina – director Grădinița cu P.P. Nr. 3 Vaslui
prof. Munteanu Anișoara – director Grădinița cu P.P. Nr. 9 Bârlad
prof. Moroșanu Cristina – Grădiniţa cu P.P. ,,Norocel” Negreşti
prof. Ungureanu Maria
ed. Bondar Eugenia
ed. Botezatu Geta
ed. Andoroi Irina
prof. Cătănescu Mariana Elisabeta

COLABORATORI:
 Prof. Popa Cristinel – director CCD Vaslui
 Prof. Caprariu Carmen – director Clubul elevilor Huşi
 Jur. Tudose Alina - director Biblioteca municipală „Mihai Ralea” Huşi
 Ed. Nedelcu Ioana – Grădiniţa cu P.N. Nr. 2 Berezeni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PARTENERI:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI
TOATE GRĂDINIŢELE CU P.J. DIN JUDEȚUL VASLUI
CLUBUL ELEVILOR ȘI COPIILOR HUŞI
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „MIHAI RALEA” HUŞI
SPONSORI
MASS – MEDIA

ARGUMENT
Fiica cea mai tânără a anului PRIMĂVARA, aduce cu ea multă bucurie, totul este ca într-un
vis: natura îşi dă jos mantia albă purtată o iarnă întreagă, păsări de tot felul cu ciripitul lor, florile de
toate culorile care improspătează natura, iarba cea proaspătă, izvorul cel cristalin, ciocârlia cântă cu
glasul ei dulce, triluri măiestre care încântă toată natura şi cel mai important element, soarele care
trimite oamenilor o rază de speranţă!
Primăvara, anotimpul renaşterii şi a reînvierii la viaţă a întregii naturi, reuşeşte întotdeauna să
trezească în sufletul nostru bucurii şi emoţii deosebite, iar evenimentele specifice primăverii ne oferă
nouă tuturor, adulţi şi copii deopotrivă posibilitatea de a percepe aceste schimbări în atmosferă,
bucurându-ne cu toţii de gingăşia şi splendoarea pe care ne-o oferă acest anotimp.
Prin acest concurs, ne-am propus ca să antrenăm preşcolarii şi educatoarele în activităţi
extracurriculare, prin care să valorificăm potenţialul artistic al copiilor, contribuind astfel la formarea
laturii estetice şi sociale a personalităţii umane, la dezvoltarea gustului pentru frumos, urmărind în
acelaşi timp stimularea talentului şi a aptitudinilor în domeniul artistic.
Copiii sunt dornici să se implice în astfel de activităţi în care să se simtă importanţi, să ştie că
activităţile lor contribuie la dezvoltarea psihica a individului, previne labilitatea emotionala,
modereaza temperamental si atitudinile constituind un fundament solid pentru personalitatea in
formare. Prin participarea la acest proiect urmarim sa-i ajutam pe copii sa descopere si sa inteleaga
frumusetea miscarii si a dansului, si necesitatea practicarii intrecerii in cadrul concursului de dans:
’’Festivalul Primaverii’’
Acest festival iniţiat de Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 1 Huşi şi Grădiniţa de copii

cu program normal Nr. 9 si 6 Huşi, este o poartă deschisă pentru practicarea sportului prin dan ca
obiectiv prioritar în rândul preşcolarilor. Aflat la a VI - a ediţie, anul acesta, faza județeană se va
desfăşura în municipiul Huşi, din judeţul Vaslui.
OBIECTIV GENERAL
Descoperirea copiilor cu potenţial artistic, promovarea şi orientarea acestora pe filieră
vocaţională, valorificarea creaţiilor artistice adecvate vârstei, amplificarea şi revigorarea activităţilor
artistice la nivelul învăţământului preşcolar;
SCOPUL CONCURSULUI
Exprimarea emoţiilor şi sentimentelor cu privire la anotimpul de primăvară prin diferite forme
de manifestare artistică: dansuri cu temă, Dezvoltarea relaţiilor sociale între copii şi schimburi de
experienţă între cadrele didactice.
OBIECTIVE SPECIFICE:






Stimularea şi promovarea capacităţilor artistice ale copiilor şi cadrelor didactice;
Sensibilizarea copiilor faţă de anotimpul Primăvara;
Prezentarea unor programe artistice ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie;
Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între unităţi şcolare;

DOMENII ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL
Domeniul: cultural – artistic
TIPUL PROIECTULUI: județean
GRUP ŢINTĂ: preşcolarii, educatoarele şi parinţii copiilor din județul Vaslui.
DATA CONCURSULUI: FAZA LOCALĂ – 30 MARTIE 2017
FAZA JUDEȚEANĂ – 04 MAI 2017
REGULAMENT
DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
Concursul cuprinde o secţiune cu două faze:

Secţiunea dansuri care să fie în concordanţă cu tema concursului (Festivalul Primăverii) :
Gimnastică de bază, Gimnastica aerobică, Gimnastica ritmică, Gimnastică acrobatică, Dans
modern, Dans sportiv Standard ( vals vienez, vals lent, tango, slow fox, quick step), Dans popular,
Dans popular stilizat/etno, Dans clasic/ Dans contemporan, Dans tematic, Dans de caracter, etc.
FAZA LOCALĂ – 30 martie 2017
 Această fază se organizează la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ, stabilindu-se
echipajele ce vor merge la faza judeţeană ;
 Programele vor fi în concordanţă cu tema festivalului.
FAZA JUDEŢEANĂ – 04 MAI 2017
 La faza judeţeană participă echipajele care obţin la faza locală premiile: I, II și III.

 Cadrele didactice din municipiul Huşi şi comunele aferente (opţional ptr. comune) vor
participa direct;
 Cadrele didactice din Vaslui, Bârlad şi Negreşti vor participa indirect prin trimiterea la data de
04 mai 2017 a unui DVD cu filmarea momentului artistic.(Se poate participa şi direct).
 DVD-urile vor fi trimise la Grădiniţa organizatoare din fiecare zonă :
 Vaslui – Grădiniţa cu P.P. Nr. 3 Vaslui - prof. Lefter Cristina,
 Bârlad – Grădiniţa cu P.P. Nr. 9 Bârlad - prof. Munteanu Anişoara,
 Negreşti – Grădiniţa cu PP ,,Norocel” Negreşti - prof. Moroșanu Cristina
 Concursul artistic, faza județeană se va desfăşura pe data de 04 mai 2017, în sala
Primăriei municipiului Huşi, începând cu ora 10,00;
 Înscrierea la concurs se face până pe data de 28 .03. 2017, completând Formularul de
înscriere (Anexa 2) ;
 Protocolul de colaborare (Anexa1), completat în cadrul unităţii partenere, semnat de
directorul acesteia şi stampilat, va fi trimis în dublu exemplar odată cu DVD-urile care conţin
filmarea momentului artistic. În unitatea organizatoare, fiecare protocol de colaborare va
primi număr de înregistrare, va fi semnat şi ştampilat de către director. Se va opri un exemplar
la unitatea organizatoare, iar celălalt va fi returnat odată cu diplomele.
 Grădiniţele organizatoare Nr. 1 şi Nr. 6/9 Huşi, vor organiza pe holul Primăriei mun Huşi o

expoziţie cu lucrări artistico-plastice, cu tema PRIMAVARA. La organizarea expozitiei va
contribui fiecare gradinita inscrisa la concurs.
 DURATA UNEI EVOLUŢII:

2’30”- 5’ = ansamblu; 2’-2’30” = formaţie; 2’- 2’30 =grup, duet, solo.
Penalizare 2 puncte pentru depăşirea timpului de concurs.
MUZICA va putea fi trimisă la grădiniţa coordonatoare, înregistrată pe suport digital CD, în format CD –
mp3 ; pe CD, va fi scris sau tipărit, instituția reprezentata în concurs şi cadrele didactice coordonatoare,
categoria de varsta și genurile coregrafice. De asemeni, concurentii vor avea în permanenţă asupra lor, în timpul
concursului un CD de rezerva.

JURIZAREA/ EVALUAREA:
a. Evolutia concurentilor va fi jurizata/ evaluata de către o comisie stabilita de comun acord de catre
organizatori și în a cărei componența vor fi inclusi inspectori școlari și metodisti de specialitate,
personalități recunoscute în domeniul activităţilor cultural-artistice şi sportive etc.
a.1. Componenta juriului:
-președinte de onoare - va superviza concursul fară a acorda note; președinte executiv și șase membri vor acorda note de la 1 la 10, putând să acorde și jumatăți de punct (6,5;7,5…)

- fiecare membru al juriului va nota individual fiecare ansamblu/ formatie/ grup/ duet/ individual (solo)
- în cazul în care un membru al juriului are coregrafie în concurs, acesta nu va acorda nota, in acest caz
nota acordata de presedintele executiv al juriului se va dubla;
- când președintele executiv al juriului are o coregrafie în concurs, nu va nota coregrafia respectivă ci
se va lua nota maximă și minimă de la ceilalti membrii ai juriului și se va face o medie între acestea,
rezultand nota finala;
- notarea programelor coregrafice ale fiecărui ansamblu/ formație, grup/ duet/ solo, va fi făcută individual, de
fiecare membru al juriului, pe un formular special, pus la dispoziţie de organizatori; notele vor fi acordate imediat
după terminarea programului coregrafic executat; preşedintele juriului nu acordă note, el doar verifică să nu apară
discrepanţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii juriului; la propunerea presedintelui juriului,
concurenţilor li se poate acorda sau scădea din notele primite 0,5 – 2 puncte, dar nu mai mult de atât; orice
contradicţie între membrii juriului este arbitrată de preşedinte. În cazuri de abateri grave acesta poate lua
hotărârea de eliminare din juriu a unui membru, anunţând organizatorii ;

- la finalul concursului juriul poate pune la dispoziţia concurenţilor, la cererea acestora, fişa individuală
de punctaj
b. Criterii de jurizare/ evaluare: coregrafie, dificultate, corectitudinea execuţiei tehnice ( execuţia cu
acurateţe şi precizie a elementelor specifice genului coregrafic; se apreciază ca fiind o tehnică de
execuţie foarte bună atunci când toate mişcările din cadrul programului coregrafic sunt armonios
legate, stabile, coordonate unele cu altele, au amplitudine şi expresivitate; mimica, trăirea scenică
conformă cu coregrafia programului interpretat şi transmiterea acesteia către public; coregrafia
programului prezentat, trebuie să evidenţieze maniera în care concurentii utilizează toate direcţiile şi
planurile de mişcare (vertical, orizontal şi sagital), folosind echilibrat spaţiul/ scena de concurs;
orientare scenică şi simţ muzical; complexitate coregrafică, dificultatea elementelor/ mişcărilor,
sincronizare (după caz), originalitate/creativitate, ţinută scenică, dinamism= minimum 6 schimbări de
formaţii, concordanţa între compoziţia coregrafică, mişcare, muzică şi costumatie adecvata varstei
concurentilor.
c) Stabilirea clasamentului: nota finala va reprezenta media aritmetica a unei coregrafii rezultata din suma
tuturor notelor acordate de membrii comisiei de evaluare/ jurizare și împarțite la numarul acestora; clasamentul
va fi alcatuit în funcție de ordinea descrescatoare a notelor finale acordate concurenților pe grupe de varsta și
genuri coregrafice; juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda, daca este cazul, unul dintre premii sau poate conferi
acelaşi premiu mai multor concurenţi; deciziile finale ale juriului sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

PREMIEREA:





Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare program din concurs, la cele două faze ale
concursului.
La spectacol participă numai copiii care sunt incluşi în programul artistic, ţinând cont de
limita spaţiul disponibil.
Nu se percepe taxa de participare.
Concursul artistic “Festivalul Primăverii” , faza județeană se va desfăşura pe data de 04
.mai. 2017, în sala Primăriei municipiului Huşi, începând cu ora 10,00.

IMPORTANT !!!
Concomitent cu Festivalul Primăverii se va desfăşura şi FAZA JUDEŢEANĂ Festivalul
interjudeţean de gimnastică şi dans “SPERANŢA”, organizat de Grădinița cu PP.Nr. 3Vaslui, în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Palatul Copiilor Vaslui, şi Asociatia Judeteană
Sportul Pentru Toți Vaslui .
Vor fi două comisii de jurizare stabilite de comun acord cu organizatorii în a cărei componenţă vor
fi incluşi inspectori şcolari, metodişti de specialitate, personalităţi recunoscute în domeniul
activităţilor cultural-artistice şi sportive etc.
Regulamentul festivalului interjudeţean “SPERANŢA” va fi postat şi pe site-ul ISJ Vaslui la
secţiunea “Educaţie Timpurie”.
MEDIATIZARE:
 Revistele grǎdiniţelor cu PP Nr. 1 şi cu P.N. Nr. 6 şi 9, presa locală, Buna ziua Vaslui şi TvV24, Huşi Pe Surse – Săm de vorbă cu huşenii.
 Promovarea concursului şi publicarea rezultatelor pe site-ul ISJ Vaslui;
 Mediatizarea concursului în reviste de specialitate, simpozioane, sesiuni de comunicări
ştiinţifice.
DISEMINARE:
 Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice.
 Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, preşcolarilor, şcolarilor, părinţilor,
oficialităţilor locale;
 Realizarea unui DVD si a unui album foto cu lucrările şi fotografii din cadrul concursului.
COMISIA DE JURIZARE :
 Prof. Popescu Zoica – Inspector Şcolar pentru Educaţie timpurie – preşedinte
 Prof. Tudose Alina Cipriana
 Prof. Caprariu Carmen
 Prof. Berica Ecaterina
 Prof. Calancea Alina
 Prof. Bobârnat Gabriela
 Prof. Teclici Ştefan
PERSOANA DE CONTACT: Pascal Liliana – 0763608964; pascal_liliana69@yahoo.com

(ANEXA 1)

Fişă de înscriere la concursul local și județean
,,Festivalul Primăverii !’’ – Ediţia a VI – a, Huşi, 2017

Nume cadru didactic participant: ________________________
Unitatea şcolară: ______________________________________
Adresa _______________________________________________
Telefon________________________ Fax__________________
Specialitatea: _________________________________________
Grupa __________________________________________
E-mail: ____________________________
Telefon: ____________________ Mobil:___________________

1. PROGRAME ARTISTICE

Nr.
Crt.
1.

Titlul programului artistic

Grupa

Număr de copii

(ANEXA 2)

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN VASLUI
GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 1 – P.J.
Loc. Huşi, Jud. Vaslui
Email: gradinitanr.1husi@yahoo.ro
tel: 0235/ 480986
STR. MAIOR POPOVICI, NR.15
NR.________ /________________

GRĂDINIŢA………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
Email:
Tel:
NR______/___________________

PROTOCOL DE COLABORARE ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL ȘI
CONCURSULUI JUDEȚEAN
„FESTIVALUL PRIMĂVERII” – EDIŢIA a VI – a, 2017
încheiat la data de……………… între partenerii:

*Grădiniţa cu P. P. NR. 2 Huşi – structura Grădiniței cu P.P. Nr. 1 Huși – P.J. şi Grădiniţele cu P. N. NR. 6 şi 9 Huşi –
structuri ale Şcolii Gimnaziale ,,Ion Creangă”, cu sediul în Huşi, Str. Maior Popovici, Nr. 15, respectiv Str.A.I. Cuza
nr.53, telefon 0235/480703– 0235/480316, reprezentate de director, prof. Berica Ecaterina, respectiv director prof.
Teclici Ştefan şi următoarele cadrele didactice: Pascal Liliana, Munteanu Valerica, Săbău Maria Margareta, Corciovei
Tatiana, Cațichi Cristina, Ungureanu Maria, Bondar Eugenia, Botezatu Geta, Andoroi Irina și Cătănescu Mariana.

Şi
*(Grǎdiniţa)............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................
Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie participarea la Concursul local și județean
„FESTIVALUL PRIMĂVERII!” – ediţia a VI- a, 2017 şi colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
unei bune organizări al acestuia.
Articolul 1
A. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei cu PP Nr. 2 Huşi şi Grădinţelor cu P.N. Nr. 9 și 6 Huşi
1.Organizarea şi desfăşurarea Concursului local și județean „Festivalul Primăverii!” – ediţia a VI - a,
conform proiectului aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.
2. Asigurarea spaţiului şi a condiţiilor de desfăşurare în bune condiţii a programelor artistice.
4. Acordarea de diplome pentru preşcolari şi pentru cadrele didactice îndrumătoare.
B. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei………........................................................................
.......................................................................................................................................................
1. Mediatizează concursul în unitate.
2. Realizarea programelor artistice care să respecte tema şi regulamentul concursului.
3. Completarea Protocolului de parteneriat.
Articolul 2. Durata parteneriatului:

Prezentul protocol de colaborare este valabil de la data semnării dintre parteneri, până la finalizarea proiectului
educațional, iunie 2017.
Articolul 3. Dispoziţii finale:
Proiectul educațional și concursul “Festivalul Primăverii!” – ediţia a VI- a 2017, face parte din
categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte valorificarea potenţialului artistic al copiilor preşcolari,
la dezvoltarea gustului pentru frumos, urmărind în acelaşi timp stimularea talentului şi a aptitudinilor în
domeniul artistic, stabileşte relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţul Vaslui.
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul protocol de colaborare este semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Grădiniţa cu P. P. Nr. 1, Huşi
Huşi, jud. Vaslui
Director,
Prof. Berica Ecaterina

Grădinița..............................
..............................................
Director,

Grădiniţa cu P.N. Nr. 6 şi 9 Huşi
Director,
Prof. Teclici Ştefan

