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CONCURSUL INTERJUDETEAN LITERAR - ARTISTIC
,,VISELE COPILĂRIEI”
EDITIA a V- a
CAERI 2015

ORGANIZATOR
Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu”, Muntenii de Jos – Vaslui

PARTENERI
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Casa Corpului Didactic Vaslui
Biblioteca Județeană ,,Nicolae Milescu Spătaru”, Vaslui
Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra Neamț
Liceul Teoretic Murfatlar, Judetul Constanta
Primăria şi Consiliul Local Muntenii de Jos – Vaslui
Centrul Cultural ,,Podul Înalt’’ Muntenii de Jos - Vaslui

COORDONATOR PROIECT
Profesor învățământ primar, Crețu Mariana
ORGANIZATORI
Prof. Ghenghea Cecilia, prof. Baltă Sabina, prof. Andrieș Gabriela Dana, prof. Sîrbu Lidia,
prof. Ababei Corina Laura, Prof. Paraianu Anca Cerasela, Prof. Mititelu Radu Cristodor

COLABORATORI
Inspector Şcolar General: prof. Plăcintă Gabriela
Inspector Școlar, prof. Jitcă Daniela Rodica
Inspector Scolar, prof. Năstase Petronela
Inspector Școlar, prof. Ciocoiu Mihaela Dumitrița
Inspector Scolar, prof. Popescu Zoica
Director, prof. Popa Cristinel
Director, prof. Bichinet Gelu Voicu
Director, prof. Mititelu Cristodor Radu
Director, prof.Cernăianu Dumitru Sorin

ARGUMENT

Copilăria cu toate întrebările dar mai ales cu visele ei este perioada de maximă
receptivitate, sensibilitate, mobilitate dar şi cea de creativitate. Vârsta copilăriei este vârsta
imaginaţiei, a fanteziei, a jocului, a dorinţei de afirmare, a trăirilor şi sentimentelor, a
imaginaţiei creatoare. Activităţile artistice , plastice, literare sunt tărâmul de afirmare, de
exprimare a propriilor trăiri şi modul de a materializare a bucuriei de a visa. Tot ceea ce
trăieşte copilul, tot universul interior, exprimă în creaţii artistice. Este de datoria noastra, a
şcolii, să cultivăm spiritul viu al sufletului de copil, să-l dezvoltăm, dar mai ales să-i dăm
posibilitatea să se afirme, să intre în competiţii, să-și confrunte, compare şi evalueze munca
depusă dar mai ales să se bucure de rezultate. Concursurile dau posibilitatea copiilor dar și
cadrelor didactice să descopere talente, să cultive spiritul de competiţii, de fair-play, să
spargă bariere sociale, să-şi realizeze visele.

SCOPUL
Dezvoltarea competențelor literar - artistice ale elevilor
Cultivarea sensibilității artistice și creative a elevilor
OBIECTIVE
dezvoltarea competentelor de comunicare prin limbaj literar şi plastic.
promovarea creativităţii şi originalităţii
descoperirea de noi talente
promovarea tolerantei, a spritului de competitie si de fair-play.
GRUP ŢINTĂ
preșcolari
elevii ciclului primar si gimnazial
cadre didactice si parinti
Durata 1 an școlar ( 1 oct. 2014 - 1 iulie 2015)
Locul desfăşurării:
Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu”, Muntenii de Jos - județul Vaslui

REGULAMENT
Concursul se va desfăşura pe două secţiuni:
A. SECŢIUNEA I creaţie literară - secţiune pentru elevi
(participare indirectă) pentru elevii din cls III- IV si V- VIII.
Elaborarea unei compuneri, eseu sau poezii în care să se respecte tema
concursului ,,Visele copilăriei”
B. SECŢIUNEA a II- a creaţie plastică - secţiune pentru elevi si preşcolari
Concurs de desene pentru elevi și prescolari: ,,Copilăria şi visele ei”
(participare indirectă)
Concurs de artă decorativă ,,Bucuriile copilăriei”(secțiunea colaje, sectiunea
decoraţiuni, sectiunea confectionare jucării)
DEPUNEREA LUCRARILOR:
Lucrările precum şi fişa de înscriere se vor expedia prin colet poştal sau direct la
şcoală până la data de 12 MAI 2015 pe adresa: Şcoala Gimnazială ”Adrian Porumboiu”,
Muntenii de Jos - jud. Vaslui, cod poștal 737365 cu menţiunea - pentru Concursul literar
„Visele copilăriei”.
Redactarea lucrărilor se va face de mână pe format A4, pe o singură parte, fără să
depăşească 2 pagini. În colţul din dreapta se scrie numele şi prenumele elevului, şcoala de
unde provine şi numele îndrumătorului. Colţul se sigilează.
Creatiile artistice (pentru preşcolari, elevii din învăţământul primar şi gimnazial)
trebuie să respecte tema propusă, fara interventia adultilor vor fi realizate în tehnica de
lucru la alegere, pe suport A4 iar lucrarile de arta decorativa pot fi realizate in orice tehnica.
DEPUNEREA LUCRARILOR:
Lucrările precum şi fişa de înscriere se vor expedia prin colet poştal sau direct la
şcoală până la data de 12 MAI 2015 pe adresa: Şcoala Gimnazială ”Adrian Porumboiu”,
Muntenii de Jos - jud. Vaslui, cod poștal 737365 cu menţiunea - pentru Concursul literar
„Visele copilăriei”.
Lucrǎrile vor avea o etichetǎ (scrisǎ la calculator) în colţul din dreapta, jos, ce va
cuprinde:
Titlul lucrării/ Numele elevului/ Clasa/ Şcoala/ Localitatea/ Judeţ/ Cadru didactic îndrumător
Pentru toate secțiunile jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere
şi organizatori. Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrǎri, indiferent de secţiune.
Alǎturi de lucrǎri, vǎ rugǎm sǎ ataşaţi un plic A4 timbrat corespunzător şi autoadresat pentru
expedierea diplomelor.
Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune şi nivel de
grupă/clasă.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Diplomele vor fi expediate participanţilor după data de 22 mai 2015.

PERSOANA DE CONTACT
PIP: Mariana Creţu tel. – 0748095918, PIP Andries Gabriela tel.0745993091
Profesor: Sabina Balta telefon – 0754471637
Profesor învățământ preşcolar: Lidia Sîrbu telefon – 074432694
EVALUAREA LUCRĂRILOR
Jurizarea va fi realizată de către inspectori școlari din cadrul ISJ Vaslui, parteneri și
organizatori, în perioada 15-17 mai 2015.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă, la fiecare
secţiune.
Nu se admit contestaţii.
Se vor lua în considerare lucrări efectuate numai de elevi.
Se vor puncta: respectarea temei, originalitatea, tehnica de lucru şi impactul
mesajului.
Diplomele vor fi acordate în cadrul unei festivităţi de premiere pe data de 16 mai
2014, iar pentru concurenţii şi îndrumătorii care nu pot participa, acestea vor fi
expediate după data de 22 mai 2014

DISEMINARE
Se vor realiza următoarele activităţi de diseminare:
expoziţie cu lucrările participante;
tipărire şi distribuire de materiale informative (afişe, foi volante);
prezentarea portofoliului şi a Raportului final în cadrul Cercurilor pedagogice
judeţene, la cursurile de formare continuă;
informări în mass-media

FIŞǍ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN LITERAR- ARTISTIC

,,Visele copilăriei”
Ediţia V – 2015, CAERI 2015
Muntenii de Jos – Vaslui

Numele şi prenumele cadrului didactic:........................................................
Unitatea de învăţământ:.................................................................................
Adresa unităţii de învăţământ:.......................................................................
Adresă e- mail:.............................................................................................
Adresa poştală la care doriţi să primiţi diplomele:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Elevi participanţi:

Nr
crt.

Nume şi prenume elev/
preşcolar

Clasa/
Grupa

Secţiunea

Titlul lucrării

1
2
3

Data……………

Semnătura cadrului didactic,

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Institutii partenere:
A) Şcoala Gimnazială ”Adrian Porumboiu”, Muntenii de Jos, jud. Vaslui,
cod.737365, tel.0235314656, e-mail-ul scoalamunteniidejos2011@yahoo.com,
reprezentată de d-na prof. Cecilia Ghenghea în calitate de director .
B) Scoala/Grădinița…………………………………………………………………………….reprezentată
prin director prof.………………………………………………și .………………………………………..în
calitate de partener.
1) Obiectivul parteneriatului:
Obiectivul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant
prin organizarea
CONCURSULUI INTERJUDETEAN LITERAR – ARTISTIC ,,VISELE COPILARIEI”
2) Grup ţintă: preşcolari şi elevii claselor I-VIII
3) Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
să informeze şcolile despre iniţierea proiectului şi organizarea concursului;
să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice.
să disemineze rezultatele în mass media locală
B) Partenerul se obligă să respecte urmatoarele condiţii:
să mediatizeze concursul in şcoală;
să pregătească elevii pentru activitate;
să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
să evite orice situatie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului şi a şcolii.
4) Durata acordului:
Acordul s-a incheiat în trei exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este
valabil pe perioada 1 oct.2014 - 1 iulie 2015
Clauze finale ale acordului:
Concursului Interjudeţean literar – artistic ,,Visele copilăriei " urmăreşte stabilirea de
relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţele partenere.

Aplicant ,
Director,
prof. Cecilia Ghenghea

Partener,
Director,

