CONCURSUL NAŢIONAL DE RECITARE
„MAGIE ŞI POEZIE ÎN LUMEA COPILĂRIEI”
înscris în C.A.E.R. la poziția 825/ 16.02.2017

Ediția a V-a
Ianuarie - iunie 2017
Vaslui
Faza I - locală - (1-7 martie 2017)
Faza a II-a – judeţeană ( 15 martie 2017)
Faza a III-a – națională (6 aprilie 2017)
Domeniul: cultural-artistic, literatură
Coordonatori: prof. Mihu Marina, prof. Scînteie Ana Maria

ARGUMENT:
Poezia este o operă de artă care intră în sfera literaturii pentru copii, atunci când are
un conținut cognitiv accesibil
și o formă artistică rafinată în care sunt concentrate
aspectele cele mai variate ale artei literare și poate fi folosită pentru influența pe care o are
asupra copilului.
Concursul “Magie şi poezie în lumea copilăriei” îşi propune să antreneze copiii în
activităţi care să valorifice priceperile şi deprinderile dobândite în domeniul cultural-artistic,
literatură, prin exersarea limbajului
sub aspectul expresivității, a exprimării emoţiilor şi
sentimentelor cu privire la poezie, prin diferite forme de manifestare artistică.
Este singurul concurs de acest gen din municipiul Vaslui, adresat copiilor din unităţile de
învăţământ preșcolar, care prin calitatea poeziilor și participarea numeroasă atestă seriozitatea cu
care cadrele didactice au pregătit copiii, precum şi faptul că la nivelul unităţilor şcolare s-a realizat o
preselecţie a preşcolarilor care doreau să participe.
Continuarea concursului la nivel național se face din dorința de a oferi copiilor preșcolari o
motivație suplimentară pentru progres, performanță la activitățile de comunicare din grădinițe, prin
implicarea lor în activități cultural-artistice care vor contribui la promovarea imaginii unităților de
învățământ în comunitatea locală din fiecare județ partener, promovarea spiritului de prietenie, îmbogățirii
orizontului de cunoaștere etc.
Pentru valențele sale educative, dar și pentru implicațiille sale formative, poezia
trebuie să fie o prezență permanentă în viața copiilor.
SCOPUL CONCURSULUI:
 Ridicarea standardelor calitative ale activităţii curriculare şi extracurriculare în vederea
valorificării potenţialului copiilor şi a dezvoltării personalităţii acestora prin implicarea în activităţi
cultural-artistice.

OBIECTIVE:
 Stimularea colaborării şi schimbului de bune practice între unităţile şcolare din 23 judeţe din
ţară pe toată durata proiectului;
 Dezvoltarea competenţelor de exprimare literară la peste 800 copii până în iunie 2017;
 Promovarea valorilor culturii naţionale şi a rezultatelor concursului în comunităţile locale din
cele 23 judeţe până la finalizarea proiectului;
GRUP ŢINTĂ: 700 copii preşcolari (3-5 ani/5-6 ani)
PERIOADA: ianuarie 2017 - iunie 2017
ORGANIZATOR: Grădiniţa cu P. P. Nr. 3 Vaslui, strada Gheorghe Racoviță, 191
Telefon: 0235361865/ 0785293570
E-mail: gradinita3vaslui@yahoo.com
PARTENERI:






































Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui;
Casa Corpului Didactic Vaslui;
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;
Primăria Municipiului Vaslui ;
Asociația”O Șansă în Țara Piticilor” Vaslui;
Grădinița cu P.N. Gîrbova, jud. Alba;
Școala Gimnazială ”Gabriel Marinescu” Țigveni, structură Grădiniţa cu P.N. Bîrsești, Jud.Arges;
Grădinița cu P.S. Agricola, jud. Bacău;
Grădinița cu P.P. Toldi, Salonta, jud. Bihor;
Grădinița cu P.P. Nr. 1 Tinca, jud. Bihor;
Grădinița cu P.P. Nr. 36 Brașov, jud. Brașov;
Grădinița ”Mărțișor” București;
Grădinița ”Panseluța” București;
Grădinița cu P.P. Nr. 8 Buzău;
Grădinița cu P.P. Nr. 1 Buzău, jud. Buzău;
Colegiul Național ”Mircea Eliade” Reșița, jud. Caraș Severin;
Grădinița cu P.P. ”Țara Copilăriei” Călărași, jud. Călărași;
Grădinița cu P.N. Ostrov, jud. Constanța;
Grădinița cu P.P. ”Nicolae Romanescu” Craiova, jud. Dolj;
Grădinița cu P.N. Berești, jud. Galați;
Grădinița cu P.P. ”Croitorașul cel viteaz” Galați, jud. Galați;
Grădinița cu P.P. ”Vicenzina Cusmano”, jud. Ilfov;
Grădinița cu P.P. ”Căsuța din povești” Tg. Mureş, jud. Mureș;
Școala Gimnazială ”I. Gervescu”, structură Grădinița cu P.N. Dumbrava-Vale, Săvinești, jud. Neamț;
Grădinița cu P.N. Plăieșu, comuna Timișești, jud. Neamț;
Grădinița cu P.P. Scornicești, jud. Olt;
Grădinița cu P.P. Nr. 30, Ploiești, jud. Prahova;
Grădinița cu P.P. Nr. 13 Satu Mare, jud. Satu Mare
Grădinița cu P.N. Neagra Șarului, jud. Suceava;
Grădinița cu P.N. Șaru Dornei, jud. Suceava;
Grădinița cu P.N. Gura Haiti, jud. Suceava;
Grădinița cu P.P. ”Planeta Piticilor” Timișoara, jud. Timiș;
Școala Gimnazială Nr. 27, structură Grădinița cu P.P. Nr. 3 Timișoara, jud. Timiș;
Liceul ”Dimitrie Cantemir”, Grădinița cu P.N. Nr. 1 Babadag, jud. Tulcea;
Grădiniţa cu P.P. Călimănești, Jud. Vâlcea;
Grădinița cu P.N. Ciocâlței, comuna Roești, jud. Vâlcea;
Școala Gimnazială ”Ion C. Constantinescu”, structură Grădinița cu P.N. Cueni, comuna
Roiești, jud. Vâlcea;

COORDONATORII CONCURSULUI:
 Prof. Scînteie Ana Maria - tel.0747061207,
e-mail: ascinteie@yahoo.com
 Prof. Mihu Marina - tel.0763631880
e-mail: marinapvs@yahoo.com
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Calendarul concursului:
 15 martie 2017 - selectarea preşcolarilor în vederea participării directe la concurs;
 29 martie 2017 - trimiterea fişei de înscriere la faza finală a concursului, pe adresa Grădiniţei
cu P.P. Nr. 3 Vaslui;
 6 aprilie 2017, organizarea concursului, premierea în cadru festiv;
 29 mai- 2 iunie 2017:
- scrierea diplomelor;
- trimiterea diplomelor la grădiniţele participante;
- evaluarea activităţii;
Concursul are o singură secţiune - de recitare:
a) Pot participa preşcolari atât de la nivelul I, cât şi de la nivelul II. Fiecare cadru didactic
poate participa cu echipe/grupuri de minim 8, maxim 10 copii;
b) La faza de preselecţie a concurenților participarea este indirectă – și se va desfășura în 2
etape :
1. Faza locală (1-7 martie) - se va desfăşura în fiecare grădiniță, iar echipajele/grupurile care au
obţinut locul I, II, III participă la etapa următoare de recitări (cea județeană);
2. Faza județană (15-29 martie) – se va desfășura la Grădinița Nr. 3 Vaslui, pe baza înregistrărilor
trimise prin e-mail (wetransfer), pe adresa de e-mail gradinita3vaslui@yahoo.com de către
cadrele didactice îndrumătoare înscrise la această etapă a concursului;
NOTĂ: Montajul filmat poate fi o secvență din programul serbării de 8 Martie, cu mențiune clară
de a avea 8-10 protagoniști maxim.
c) La faza naţională (6 aprilie 2017) participarea va fi directă, concursul de recitare se va
desfăşura la Grădinița Nr. 3 Vaslui. Participă doar echipajele/grupurile care au obținut premiile I, II,
III la faza județeană.
d) Toate echipajele/grupurile care participă la faza națională vor primi diplome pentru locurile
I, II, III, diplome de participare precum şi adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare.
e) Înscrierea la ambele faze ale concursul de recitări (județean și național) se va face pe baza
FIŞEI DE ÎNSCRIERE, 2 exemplare ale acordului de parteneriat completate, ştampilate, un plic
autoadresat se pot trimite prin poştă la adresa Grădiniţa cu P.P. Nr. 3 Vaslui, str. GH. RACOVIŢĂ
NR. 191, VASLUI, jud.Vaslui sau la adresa de e-mail gradinita3vaslui@yahoo.com.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS NATIONAL
INSCRIS IN C.A.E.R. la poziția 825/ 16.02.2017
“MAGIE ŞI POEZIE ÎN LUMEA COPILĂRIEI”
EDITIA A V-A
- Faza națională -

NUMELE/PRENUMELE:
ADRESA DE DOMICILIU:
TELEFON Fix / Mobil:
E-MAIL:
GRĂDINIŢA/ŞCOALA:
LOCALITATEA:
JUDEŢUL:
SECŢIUNEA - concurs de recitări

NR:
CRT.
1

Titlul montajului literar - artistic

Grupa/clasa

Cadru didactic-indrumator

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Încheiat azi ……………………..................
1. Părţile contractante:
a) GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 3 VASLUI reprezentată prin: director, prof. Cristina Lefter
şi coordonatorii concursului: prof. Scînteie Ana Maria, prof. Mihu Marina, în calitate de aplicant
Şi
b) GRĂDINIŢA/ŞCOALA....................................................................................................,
Strada
.....................................................,
Nr........,
Localitatea............................................,
Judeţul.........................reprezentată
prin:
director.................................................................
şi
............................................................................................................................partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener
în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantă prin concursul
naţional “ MAGIE ŞI POEZIE ÎN LUMEA COPILĂRIEI”
3. Grup ţintă: preşcolari/şcolari
4. Obligaţiile părţilor:
A. Aplicantul se obligă :
 să informeze grădiniţele/şcolile despre organizarea concursului;
 să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
 să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor/şcolarilor premianţi;
 să distribuie diplomele de participare preşcolarilor/şcolarilor şi cadrelor
didactice îndrumătoare.
B. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 să mediatizeze concursul în grădiniţe şi şcoli;
 să pregătească preşcolarii/şcolarii pentru activitate;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului 2017.
5. Clauze finale ale acordului:
Concursul “ MAGIE ŞI POEZIE ÎN LUMEA COPILĂRIEI” face parte din categoria
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de
învăţământ.

Aplicant,
Grădiniţa cu P.P. Nr.3 Vaslui
Director,
Prof. Lefter Cristina

Partener,
Grădiniţa/Şcoala.......................................................
Director,

