
 



 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 

BÂRLAD – JUDEȚUL VASLUI 

 
 
 
 

CONCURS JUDEȚEAN 

DE CREAȚIE ARTISTICO - PLASTICĂ ȘI PRACTICĂ 

 

Ediția a III-a 

12 aprilie 2022 

 



Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Bârlad organizează în data de 12 

aprilie 2022 Concursul Județean de creație artistico-plastică și practică, ediția a 

III-a: 

„EMOȚII ÎN CULORI” 
 

  COORDONATORI : 

• Inspector școlar pentru educaţie timpurie: Prof. Bejan Cristina Nicoleta 

• Director - Prof. Radu Geanina  

• Prof. Sava Diana Irina 

• Prof. Corcioveanu Mioara 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

- Prof. Andronache Mihaela 

- Prof. Bratu Oana 

- Prof. Diaconu Sidonia 

- Educ. David Bianca 

- Prof. Hlenschi Lenuţa 

- Prof. Mihai Silvia  

- Prof. Năstasă Paula 

- Prof. Popa Lenţa 

- Prof. Rusu Corina 

- Prof. Roseti Gabriela 

- Prof. Strat Mioara 

- Prof. Şoldan Oana 

- Prof. Șișcă Sorina 

- Prof. Tănasă Gica 

 

PARTENERI: 

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 

• Grădiniţa cu P.P. Nr. 11 Bârlad – Director, prof. Druțu Adina 

• Grădiniţa cu P.P. Nr. 2 Bârlad – Director, prof. Cati Slavu 

• Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Bârlad - Director, prof. Chirilă Oana Denisa 

• Grădinița cu P.P. Nr. 18 Vaslui – director, prof. Turbatu Balan Dorinela 

• Școala Gimnazială „Stroe Belloescu” Grivița - director, prof. Munteanu Irina 

• Școala Gimnazială V.I. Popa Dodești – director, prof. Bordeianu Mioara 

• Școala Gimnazială Nr. 1 Băcani – director, prof. Lungu Mihaelia 



ARGUMENT 

 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, este o lume mirifică pe 

care probabil nu o vom putea înțelege pe deplin niciodată, este o perioadă lipsită de tristețe și 

plină de emoție, bucurie și culoare. Copilăria este o lume aparte; pentru noi o lume ciudată, 

fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea dimpotrivă, una reală și plină de armonie. 

Jocul și joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele ii dau farmec, reprezentând o 

modalitate prin care copiii pot descoperi lumea înconjurătoare și totodată minunatele lucruri 

pe care copilăria le poate oferi. Aceste elemente se află într-o legătură foarte strânsă: prin joc, 

copiii descoperă lumea, iar adulții se întorc la perioada copilăriei, redescoperind acea vârstă a 

inocenței. Datorită acestui lucru jocul a devenit adiacent unei alte teme și anume copilăria. 

Arta are o mare forţă educativă. Imaginea artistică face apel la sentimentele, emoțiile 

copilului şi antrenează latura psihicului său. Activităţile de educaţie plastică exercită o 

influenţă benefică asupra formării personalităţii copiilor, atât în ceea ce priveşte latura estetică 

cât şi cea morală, afectivă şi intelectuală. 

Copiii sunt atraşi de culoare, de varietatea instrumentelor tehnice, de latura estetică a 

lumii înconjurătoare pe care încearcă să o redea, dând frâu liber imaginaţiei şi fanteziei. 

Oricare dintre noi, pitic sau voinic, are voie sa se simtă copil  și chiar este necesar ca măcar o 

dată pe an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat și să simțim că ludicul 

înflorește în  inimile noastre.  

Prin Concursul „Emoții în culori” ne propunem să antrenăm un număr cât mai mare de 

preșcolari / elevi din județ, ne propunem să descoperim micile talente și să le promovăm. 

Concursul oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o lume 

inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: EMOŢIILE COPIILOR ÎN CULORI. 

 

SCOPUL CONCURSULUI :  

• Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor cu privire la capacitatea 

lor de a reda emoțiile, aspecte ale copilăriei și jocurile specifice vârstei, prin 

intermediul activitӑţilor artistico-plastice şi practice. 

 

COMPETENȚE: 

• Stimularea creativităţii preșcolarilor și școlarilor; 

• Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice, plastice și practice al copiilor 



• Antrenarea unui număr mare de copii în activităţi extracurriculare; 

• Dezvoltarea libertății de expresie și a spiritului de competiţie; 

• Descoperirea copiilor cu aptitudini artistice; 

• Recunoaște și exprimă emoții de bază. 

 

GRUP ŢINTĂ:  

• Preșcolarii și școlarii din județul Vaslui și județele partenere. 

• Cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar. 

• Comunitatea educativă locală. 

 

RESURSE MATERIALE: 

• laptop; 

• diplome; 

• aparat foto. 

 

PERIOADA: martie 2022 - aprilie 2022 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

 

 Concursul Județean de creație artistico-plastică și practică „Emoții  în culori”  

are două faze: faza I (locală) și faza a II-a (judeţeană/interjudețeană) 

 

1. Faza I (locală) - 1- 11 martie 2022 

Se organizează la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preşcolar / școlar. Se pot 

înscrie maxim 3 copii pentru fiecare cadru didactic. Grădiniţele / școlile partenere vor elabora 

regulamentul de desfăşurare a concursului pentru faza locală şi vor desemna comisia de 

jurizare a lucrărilor.  

NOTĂ: Modelul de diplomă, pentru faza locală va fi trimis împreună cu diplomele de 

la faza județeană / interjudețeană.  

 

2. Faza a II -a (judeţeană/ interjudețeană) – 12 aprilie 2022 

Participă preșcolarii / școlarii din unitățile partenere care au obținut premiile I, II și III la 

faza locală a concursului ce s-a desfășurat în fiecare unitate de învățământ. Această fază se 



desfășoară la Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad. Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 

lucrări la oricare din secţiuni. Lucrările vor fi trimise pe adresa: Grădinița cu P.P. Nr. 8 

Bârlad, Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Loc. Bârlad.  

Concursul  se desfășoară și online, având în vedere prevenirea îmbolnăvirii cu virusul 

SARSCOV 2 și respectarea distanțării sociale, evitarea manevrării lucrărilor.  

Lucrările vor fi scanate și trimise în perioada 1- 8 aprilie 2022 pe adresa de e-mail 

concursemotiiinculori@gmail.com, un singur email cu SUBIECT: Grădinița / 

școala_localitatea_cadru didactic și: 

➢ fişa de înscriere pentru fiecare cadru didactic (Anexa 1); 

➢ acordul de parteneriat ştampilat şi semnat (Anexa 2); 

➢ lucrările copiilor scanate (fotografiate) JPG. 

 Organizarea expoziției și jurizarea lucrărilor pentru faza județeană / interjudețeană va 

avea loc în data de 12 aprilie 2022 

 

Înscrierea la concurs se face în perioada 1- 8 aprilie 2022. 

  

  SECȚIUNI:  

 1.  Creaţie artistico-plastică (pictură/ desen). 

       2.  Colaje  

Compoziţiile plastice și colajele vor fi realizate în orice tehnică pe suport A4, iar în 

colțul de jos dreapta, se vor regăsi următoarele date: 

Titlul lucrării: 

Numele şi prenumele copilului: 

Grupa /clasa: 

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: 

Grădiniţa / Școala: 

Localitate: 

 

Fără taxă de participare. 

 Expoziţia şi jurizarea lucrărilor se va realiza la Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad.  

 

EVALUAREA ŞI CRITERII DE EVALUARE 

Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru copiii 

participanți și adeverințe pentru cadrele didactice îndrumătoare. 

mailto:concursemotiiinculori@gmail.com


 



FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

CONCURS JUDETEAN DE CREAȚIE  

ARTISTICO-PLASTICĂ ȘI PRACTICĂ 

„EMOŢII ÎN CULORI” 

Ediția a III-a - 2022 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:  

 

TELEFON FIX/ MOBIL:  

 

GRĂDINIŢA:  

 

LOCALITATEA: 

 

ADRESA DE E-MAIL PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR:   

 

SECŢIUNEA:   I – creaţii artistico-plastice 

    II -  colaje  

 

 

 

Nr: 

crt. 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

Preşcolarului/şcolarului 

 

 

Secţiunea 

 

 

Grupa/ Clasa 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

         SEMNĂTURA, 

 

 

 

 

 



 


