


 

 

 



CONCURS JUDEȚEAN  CULTURAL-ARTISTIC 

”COMOARA DIN MUNȚI ” 

 

MOTTO:  "Munților! Pentru ce este în voi atâta frumusețe?     ( George Byron) 

 

 

Organizatori: Grădinița Galu și Școala Gimnazială  ”Iustin Pîrvu” Poiana Teiului 

Echipa de proiect: 

Inițiatori/ Coordonatori :  

                 Deleanu Mariana-director  

                  Rusu Eugenia- educatoare 

Cadre didactice implicate în organizarea și desfășurarea  proiectului: 

                    Doboș Valeria- învățățoare 

                    Chiorbeja Alina  -învățătoare 

                    Baltag Florența- învățătoare 

                    Diaconu Niculina- învățătoare 

 

Comisia de evaluare: 

                    Rusu Eugenia-educatoare 

                    Deleanu Mariana-director 

                    Doboș Valeria –învățătoare 

                   Baltag Florența- învățătoare 

             

Grup țintă: preșcolari și elevi din clasele primare din toate  județele 

Secțiuni: - desen, pictură, colaj 

 



 

ARGUMENT 

 

       Înșiruind comorile cu care a fost binecuvântat acest pământ românesc – câmpii mănoase, 

dealuri cu vii și livezi , păduri întinse- nu putem omite munții, maiestuoși în alcătuirea naturii, 

producând vibrații de plăcere celor care au dorul de a-i colinda, de a-i observa și de a le absorbi 

din frumusețea și bogăția lor. De cele mai multe ori zona noastra este apreciată de cei care vizitează 

aceste ținuturi și nu de locuitorii ei. 

        Deși trăim pe Valea Bistriței, înconjurați de munți nu reușim să apreciem frumusețile și 

bogațiile acestora la adevarata lor valoare, prinși fiind în tumultul  vieții actuale. Sătenii vad numai 

partea materială, beneficiile muntelui și ale pădurii ,în general,știut fiind faptul ca exploatarea 

lemnului este o ocupație de bază . Nevoia de bani fac îi face pe oameni să uite că pădurea este casa 

animalelor și lasă în urmă locuri  aproape defrișate. Nepăsarea  față de munte se transmite în acest 

fel și descendenților. Acest lucru s-a  observat și în rândul elevilor, drept pentru care am considerat 

oportun acest proiect care își propune  readucerea sentimentelor de mândrie locală și 

națională,cultivarea  dragostei pentru frumusețile naturii și nu în ultimul rând, descoperirea 

talentelor artistico-vizuale. 

 

DESCRIEREA CONCURSULUI: 

 După anunțarea concursului, școlile care vor dori să  participe vor desfășura o 

activitate cu tema ”Muntele ”, conturând ideea de protejare a sa și de cunoaștere a bogățiilor și 

a beneficiilor pe care le avem de la munte. Ulterior vor lansa, la nivelul claselor primare și 

grădinițelor o întrecere iar cele mai frumoase și sugestive lucrări vor fi selectate pentru a fi 

trimise la concurs. 

                În perioada 1 mai-24 mai se vor primi fișele de înscriere, lucrările copiilor și  acordul de 

parteneriat. În perioada 27 mai-30 mai va avea loc  evaluarea lucrărilor și organizarea unei 

expoziții în școală.Pe data de 1 iunie expoziția va avea loc în incinta școlii, iar în zilele 2 și 3 iunie 

expoziția se va muta în incinta Consiliului Local al comunei Poiana Teiului. In intervalul 1 -3 iunie 

se vor difuza imagini din cadrul expozitiei prin intermediul firmei de transmisiune a posturilor de 

televiziune  prin cablu, pe plan local și în comunele învecinate. In intervalul 10 iunie -14 iunie se 

vor expedia diplomele participanților din județ și din țară. Participanții de pe plan local vor fi 

premiați odată cu  festivitatea de închidere a anului școlar.  

Participare directă : vor participa în mod direct , prin prezentarea și transmiterea verbală a 

mesajului , aproximativ 100 de elevi și preșcolari din comuna Poiana Teiului , Hangu, Farcașa, 

Ceahlău și Grințieș. (28 mai)  



Participare indirectă: prin trimiterea lucrărilor însoțite de un mesaj , un număr de aproximativ 

200 de preșcolari și elevi din județ sau din țară.(1-24 mai) 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

               Proiectul are drept scop reunirea în cadrul unei expoziții-concurs a lucrărilor artistico-

plastice pe tema ”Comoara din munți”,ca urmare a stimulării observației în natură în mod organizat 

și trezirea sentimentelor de dragoste față de această parte a naturii; 

 

OBIECTIVE: 

 

      -cultivarea și dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură, manifestarea interesului pentru 

ceea ce reprezintă muntele; 

-manifestarea atitudinii de protector al naturii;, de ocrotitor al ei; 

-dezvoltarea expresivității și a creativității copiilor; 

-descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor plastice; 

-combinarea creativă a tehnicilor și a intrumentelor de lucru pentru a realiza produsul dorit; 

-valorificarea experienței pozitive a cadrelor didactice cu abordarea creativității; 

-descoperirea și atragerea în competiție a unui număr cât mai mare  de preșcolari și elevi cu 

înclinații artistico-plastice; 

-dezvoltarea relaţiilor de colaborare între şcoli; 

 

AȘTEPTĂRI: 

              În uma implementării acestui proiect ne așteptăm la cresterea mândriei locale și a 

interesului  față de munte , dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură,manifestarea atitudinii 

de protector al pădurii și a  muntelui,dezvoltarea creativițății și  expresivității copiilor, ameliorarea 

atitudinilor civice la nivelul elevilor, cadrelor didactice si al reprezentantilor comunitatii locale; o 

mai buna motivatie pentru implicarea în viata comunitatii ,o mai buna legatura scoala-comunitate,o 

mai bună colaborare între școlile din țară. 

                Proiectul va  fi  promovat prin intermediul cadrelor didactice in cadrul comisiilor 

metodice si cercurilor pedagogice, prin mediatizarea in publicatii județene,publicarea pe site-urile  



ISJ, CCD, http://didactic.ro , publicitate prin intermediul firmei de televiziune prin cablu, reuniuni 

de dezbatere si de diseminare la nivel local, expozitii în diverse locuri publice și în școală. 

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE, DESFĂȘURARE ȘI EVALUARE 

                Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic (anexa 1) și acordul de parteneriat 

( anexa 2) vor fi trimise odată cu lucrările  copiilor. Lucrarea artistico-plastică poate fi realizată în 

orice tehnică, la alegere ,  fiind însoțită de un mesaj pe aceeași temă ( un îndemn, o concluzie, etc 

) scris de mână  și prins de lucrarea elevului cu agrafă de birou. Nu se vor inscripționa mesajele pe 

desen/ pictură, colaj, ș.a)! 

                Un cadru didactic poate participa  cu maxim trei lucrări/ secțiune ( format A4). Lucrările 

vor fi etichetate pe față, dreapta, jos astfel: titul lucrării,numele și prenumele copilului,grădinița/ 

școala, grupa/ clasa, vârsta,  numele și prenumele cadrului didactic îndrumător. 

             Lucrările nu se restituie! 

             Nu se acceptă intervenția cadrului didactic în elaborarea lucrării artistico-plastice! 

            Nerespectarea indicațiilor duce la eliminarea din concurs! 

               Se vor acorda premiile : I, II, III, mențiune și diplomă de participare pentru fiecare nivel 

de vârstă și adeverință de participare pentru fiecare  cadru didactic indrumător.Acestea vor fi 

trimise până pe 15 .06.2017  în plicuri autoadresate și timbrate corespunzător. 

               Cadrele didactice participante vor trimite  în plic până  la data de 24 mai 2017: 

- lucrările copiilor 

- acordul de parteneriat în dublu exemplar ștampilat 

pe adresa: 

Școala Gimnazială ”Iustin Pîrvu” Poiana Teiului 

Loc. Poiana Teiului 

Județul Neamț 

Cod 617340 

Pentru concursul „ Comoara din munți” 

 

Informații la adresa de email: sciustinpirvu@yahoo.com  

 

 

mailto:sciustinpirvu@yahoo.com


ANEXA 1 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IUSTIN PÎRVU”  POIANA TEIULUI 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

Concurs județean de creație artistico-plastică  

”COMOARA DIN MUNȚI” 

Ediția a VI-a , 2017  

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

LOCALITATEA: 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: 

SPECIALITATEA: 

GRUPA/CLASA: 

TELEFON. 

ADRESA DE E-MAIL: 

 

 

     

 SEMNĂTURA: 

 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

ELEVULUI  

INDRUMĂTOR SECŢIUNEA  GRUPA/CLASA 

     

     

     



ANEXA 2 

Şcoala Gimnazială ”Iustin Pîrvu”                                                Şcoala………………………… 

 Poiana Teiului                                                                              ……………………………….. 

Comuna Poiana Teiului, jud. Neamţ                                             ………………………………                                                                                                                    

Tel/fax 0233-266059                                                                     ……………………………… 

 e-mail: scgalu@yahoo.com                                                        ……………………………….. 

 Nr.               din                                                                            Nr.                   din   

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 Încheiat azi, …………….. între:   

1. Şcoala Gimnazială ”Iustin Pîrvu” Poiana Teiului , din comuna Poiana Teiului, judeţul 

Neamţ, reprezentată de director : prof. Mariana Deleanu şi cadrele didactice: Rusu Eugenia, 

Doboș Valeria, Baltag Florența și 

2. Şcoala ________________________________, denumită , în continuare PARTENER 

,reprezentată de director prof.________________________________şi  

prof.__________________. 

Obligaţiile instituţiilor partenere: 

*Şcoala Gimnazială ”Iustin Pîrvu” Poiana Teiului, din comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ se 

obligă: 

*să popularizeze proiectul şi regulamentul Concursului județean de creație artisitico-plastică 

”Comoara din munți” la nivel local şi judeţean; 

*să întocmească regulamentul concursului şi să fie trimis în timp util şcolilor participante 

*să asigure condiţii optime pentru derularea activităţilor propuse; 

*să informeze elevii, părinţii comunitatea locală despre activităţile desfăşurate; 

*să ofere elevilor premiile şi diplomele obţinute. 

PARTENERUL  se obligă: 

*să popularizeze concursul în şcoală / judeţ; 

*să stabilească grupul ţintă care va partcipa la concurs; 

*să înmâneze elevilor diplomele trimise de instituția organizatoare a concursului 

*să mediatizeze rezultatele concursului. 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ                                                       ŞCOALA…………………………. 

”IUSTIN PÎRVU ” POIANA TEIULUI                                ………………………………………. 

Director,                                                                                Director, 

Prof. Mariana Deleanu                                                                                   


