


 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURS JUDEȚEAN  DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ 

                                               „COPILĂRIA ÎN VERSURI ŞI CULOARE” 

 

MOTTO:  „Copilăria  este inima tuturor vârstelor” (Lucian Blaga) 

 

ORGANIZATOR: ŞCOALA GIMNAZIALĂ”IUSTIN PÎRVU”, comuna  POIANA TEIULUI 

Director, prof. Mariana Deleanu  

Coordonatori  :  

Director, Prof. Mariana Deleanu 

 Prof.înv. primar Doboş Valeria 

Prof. înv. primar Baltag Florenţa 

Prof. înv preşcolar - Rusu Eugenia 

 

Cadre didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea proiectului: 

 

COLABORATORI: 

Prof. înv. primar - Chiorbeja Alina-Cătălina 

Prof. înv. primar – Diaconu Niculina 

Secretar șef - Juncănariu Anișoara 

Secretar- Apopei Ana Maria 

  

 



EVALUATORI: 

 Prof. lb.română -Chiorbeja Gabriela  

Prof. de desen – Răileanu Marina 

Prof. înv. primar- Doboş Valeria 

Prof. înv.primar - Baltag Florenţa 

Director  ,Prof. -  Deleanu Mariana 

 Prof. înv. preşcolar-  Rusu Eugenia 

Secretar șef - Juncănariu Anișoara 

               

ARGUMENT: 

 „ Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească din 

Humuleşti, la stâlpul hornului unde lega mama o sfară cu motocei la capăt, de crăpau mâţele jucându-se cu ei, la 

prichiciul vetrei cel humuit, de care mă ţineam când începusem a merge copăcel, la cuptiorul pe care mă 

ascundeam, când ne jucam noi, băieţii de-a mijoarca şi la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi farmecul 

copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie!” 

      (Ion Creangă - Amintiri din copilărie) 

 Miracolul oricărei copilării este că, oricât de apăsătoare ar fi împrejurările în care se petrece, sufletul 

copilului păstrează o inocenţă sub atingerea căreia totul împrumută ceva din farmecul unui basm, şi chiar dacă, 

odată cu trecerea anilor, inocenţa se va pierde, ceea ce va rămâne va fi memoria intactă a întâmplărilor trăite în 

acea vreme. 

 Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde se termină. Este o lume fermecată, duioasă, dulce, 

lină, în care orice se poate întâmpla. Orice! Este vârsta la care suntem cel mai aproape de Dumnezeu şi de toate 

tainele existenţei. Ne putem întâlni oricând cu balaurul cu şapte capete, cu zgripţuroaica cea haină, putem fi 

vrăjitori, eroi de filme sau benzi desenate, putem vizita orice loc din lume cu ochii minţii şi credem cu tărie că 

am fost acolo. 

 Prin intermediul versurilor şi a culorii, folosind creativitatea, imaginaţia şi tehnici variate de lucru să 

aducem frumoasele şi magicile clipe ale copilăriei în acest concurs care ne dă posibilitatea să descoperim, poate, 

viitorii mari creatori de versuri şi mari artişti plastici. 

 

 

SCOPUL: 

 Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului literar şi plastic al copiilor de grădiniţă şi ciclul 

primar. 

OBIECTIVE: 

 dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 

 cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor preşcolari şi şcolari - ciclul primar; 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbaj literar; 



 valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea textelor în versuri şi a 

educaţiei artistico-plastice. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 preşcolarii  şi elevii claselor primare din ţară 

 

RESURSE PROIECT: 

 Resurse umane:preşcolarii, elevii şi cadrele didactice partenere; 

 Resurse temporale: 1 Iunie  -15 iunie 2017; 

 Resurse financiare: autofinanţare, sponsorizări ; 

 Resurse de spaţiu: Biblioteca Comunală Poiana Teiului ; 

 Resurse materiale: diplome, aparate foto, camere video. 

 

SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

1. PARTICIPARE DIRECTĂ:  

Pot participa direct, la concursul organizat sub forma unei activități cultural- arstistice , elevii 

înscriși în prealabil de către cadrele didactice , care optează pentru participarea directă. În acest 

caz, elevii vor recita versurile ,pe care singuri le-au compus, sau vor citi eseurile pe tema 

concursului. Cei care participă direct cu desen/ colaj, pictură ș.a, vor prezenta lucrarea în fața 

juriului însoțită de un mesaj verbal cu referire la aceasta.  

Vor participa direct aproximativ 50 de elevi și preșcolari din comunele Poiana Teiului, Hangu, 

Farcașa, Grințieș, Ceahlău, Pipirig.  

 

 Creaţie literară (texte în versuri/proză); 

 Creaţie plastică (pictură şi desene realizate în tehnici la alegere,  

 Colaje – Copilăria prin ochi de copil, chipuri de copii ai anului 2017 etc. 

 

2. PARTICIPARE INDIRECTĂ: 

Pot participa indirect toți preșcolarii, elevii din județ sau țară, înscriși în condițiile precizate în 

regulament. Lucrările acestora vor fi însoțite de către un mesaj scris pe o altă foaie , prinsă de 

lucrarea participantă cu agrafă de birou. Nu se inscripționează lucrarea artistico-plastică! 

 

 Creaţie literară (texte în versuri/ proză); 

 Creaţie plastică (pictură şi desene realizate în tehnici la alegere,  

 Colaje – Copilăria prin ochi de copil, chipuri de copii ai anului 2017 etc. 

 

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE 

           La concurs  se pot înscrie preşcolari şi elevi ai claselor primare din județ/ţară. 

           Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic ( anexa 1 ) şi acordul de parteneriat  vor fi 

completate şi trimise împreună cu lucrările copiilor. În fişă se va specifica adresa de e-mail pentru  trimiterea  

diplomelor şi a cărţii, precum și modalitatea de participare. Toți participanții direcți vor primi diplomă de 

participare .Se vor acorda un număr de premii (I, II, III) în proporție de 25% din numărul de participanți, pe 

secțiuni . 



 Creaţiile literare (poeziile) – clasele I-IV vor respecta tematica propusă, vor fi scrise de mână sau 

tehnoredactate şi imprimate pe foaie A4. 

 Creaţiile plastice vor respecta tematica propusă şi vor fi realizate în tehnică la alegere, pe suport A4. 

 Colajele se vor efectua tot pe coli A4. 

           Un cadru didactic indrumător poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări, compoziţii ale elevilor. 

 În colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă, următoarele: titlul lucrării, numele şi prenumele 

elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul, telefon, e-mail. 

 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE ! 

      Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc  criteriile de participare. 

            Nu se admit contestaţii. Lucrările care nu sunt realizate de copii se descalifică. Lucrările elevilor 

participanţi nu se restituie . 

            Diplomele, cartea în format electronic  şi acordul de parteneriat vor fi expediate până la sfârşitul anului 

şcolar prin email fiecărui cadru didactic participant la concurs.  

 Cadrele didactice îndrumătoare  vor trimite plicul cu lucrările elevilor  până la data de 25 MAI  2017, 

data poştei, pe adresa: Şcoala Gimnazială « Iustin Pîrvu »,Poiana Teiului, Jud. Neamţ -  cu menţiunea: Pentru 

Concursul „Copilăria în versuri şi culoare”. 

 Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal  cadrelor didactice organizatoare.      

 

DATE  DE CONTACT:                   

                         email :  sciustinpirvu@yahoo.com 

 Prof. înv.primar Doboş Valeria, telefon 0752345094 

 Prof.înv. primar  Baltag Florenţa,telefon 0757732534 

 Prof.înv. preşcolar- Rusu Eugenia,telefon 0741975734 

 

 

 

 

  DISEMINARE: 

 Organizarea unei expoziţii cu lucrările câştigătoare, în cadrul Bibliotecii Comunale; 

 Realizarea unui CD cu fotografii; 

 Promovarea concursului pe www.didactic.ro. 

 Realizarea unei reviste în format electronic cu ISBN. 
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ANEXA I 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

la concursul  județean  „Copilăria în versuri şi culoare” 

ediția a VI-a  2017 

POIANA TEIULUI , JUD. NEAMŢ 

 Numele îndrumătorului: …………………………………………… 

  Prenumele îndrumătorului: ………………………………………… 

 Specialitatea: ………………………………………………………... 

 Unitatea de învăţământ: …………………………………………….. 

            Adresa unde se vor trimite diplomele: 

                              Numele si prenumele....................................................... 

        Strada: ………………………….. Nr. ………………… 

         Localitatea: ………………………. Codul: ……………     

                   Judeţul: ……………tel........................email..................... 

Elevi participanţi: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Clasa  Secţiunea  

poezie 

(pictură/desen) 

Titlul lucrării 

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

 

                                         Semnătura cadrului didactic,    

 



ANEXA II 

 

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

 Poiana Teiului                                                     ………………………………                                                       

Jud. Neamţ                                                            Jud: ……………………….. .                                                                   

Telefon 0233266059                                            ……………………………..                                                     

Nr…………din ……………….                            Nr…………din …………… 

 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

 

Încheiat astăzi...................între Şcoala Gimnazială ”Iustin Pîrvu”,Poiana Teiului, jud.Neamţ, 

reprezentată de director, prof. Deleanu Mariana, prof. înv. primar. Doboş Valeria, prof. înv. Baltag Florenţa, 

prof. înv. preşcolar Rusu Eugenia în calitate de coordonatori ai  concursului  județean „COPILĂRIA ÎN 

VERSURI ŞI CULOARE”, ediţia a VI-a, 2017, şi Şcoala ___________________________  din 

_____________________, judeţul ____________________, reprezentată de prof. 

______________________________, în calitate de director şi _______________________________,  în 

calitate de parteneri în Proiectul Județean : ,,COPILĂRIA ÎN VERSURI ŞI CULOARE ". 

 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant, in cadrul Concursului județean  : 

„COPILĂRIA ÎN VERSURI ŞI CULOARE". 

 

Şcoala coordonatoare se obligă : 

 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere; 

 Să primească lucrările realizate de către elevi; 

 Să organizeze expoziţia lucrărilor; 

 Să realizeze jurizarea concursului; 

 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute şi cartea în format electronic, pe email; 

 Să mediatizeze rezultatele concursului. 

     Şcoala participantă se obligă: 

 Să înscrie cadrele, preşcolarii şi elevii în concurs; 

 Să îndrume preşcolarii şi elevii în realizarea lucrărilor; 

 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare; 

 Să distribuie preşcolarilor şi elevilor participanţi diplomele ; 

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform 

scopului stabilit. 

Durata acordului: 

 Acordul de parteneriat intră în vigoare  la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 

2016-2017. 

Clauze finale: 

 Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 Nerespectarea uneia dintre prevederi duce la anularea acestui acord. 

 

Organizator,                                                                                       Partener, 

 

Director,         Director, 

Prof. Mariana Deleanu   

 


