CONCURS INTERJUDEŢEAN
1 IUNIE
„POVESTEA COPILĂRIEI”
ORGANIZATOR:
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU

PARTENERI:
o
o
o
o

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău
Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău
Şcoala cu Clasele I – VIII NR.1 Mănăstirea Caşin Bacău

COORDONATORI:
Inst. Mocondoi Daniela- Cristina
Inst. Moisă Carmen Lucia
Înv. Diana Apreotesei
Prof. înv. Leonte Rodica

ARGUMENT:
Ce înseamnă copilăria?
Copilăria un vis, un început, o rază de soare.
Copiii sunt COPILĂRIA! Lumea copilăriei este cea mai mare lume din
lume.
Copilăria este imperiul jocului. Să-i încurajăm pe copii să-şi lase
imaginaţia să colinde prin acest imperiu minunat şi să ilustreze toate aceste
teritorii care sunt accesibile mai ales lor şi mai puţin adulţilor care au uitat
să viseze.
Dorim să oferim copiilor nouă experienţă. Se stie că miciţilor le place
să-şi vadă expuse lucrările ce le exprimă sentimentele, gândurile. În
întâmpinarea acestei dorinţe organizăm acest concurs de creaţii plastice.

SCOPUL CONCURSULUI:
Stimularea potenţialului artistic-creativ al şcolarilor mici şi promovarea
produselor acestora în cadrul diferitelor activităţi extraşcolare.
Educarea acestora în spiritul prieteniei, al respectului şi al grijii faţă de
semeni.

OBIECTIVE:
o stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor;
o exersarea deprinderilor de muncă responsabilă;

o atragerea afectivă şi efectivă a elevilor în organizarea
activităţilor cu caracter artistic;
o organizarea unei expoziţii permanente cu lucrările copiilor.

GRUP ŢINTĂ:
Elevi ai claselor I-IV

SECŢIUNI:
o creaţie plastică – tehnică la alegere;
o abilităţi practice – tehnică la alegere.
Lucrările vor fi expediate în original, numai prin poştă. Acestea vor fi realizate
pe suport A4 şi vor fi trimise într-o folie de protecţie, maxim 2 pentru fiecare
coordonator. Pe spatele lucrării va fi lipită o etichetă care va cuprinde: secţiunea, titlul
lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi numele cadrului
didactic.
Se vor îndruma elevii spre a realiza creaţii cât mai originale.

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 1 iunie 2010, Şcoala cu Clasele IVIII „Alexandru cel Bun” Bacău

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE:
a) Fişa de înscriere din Anexa nr.1, acordul de parteneriat din Anexa nr.2 (două
exemplare semnate şi înregistrate la şcoala parteneră) şi lucrările copiilor se vor
trimite prin poştă ( recomandat, cu confirmare de primire) pe adresa: Şcoala cu
Clasele I-VIII „Alexandru cel Bun” Bacău,Str. Ioniţă Sandu Sturza, Nr.
80, Loc. Bacău, Jud. Bacău, cod 600269 – cu menţiunea „Pentru concurs”
b) Taxa de participare, necesară organizării expoziţiei şi redactării diplomelor, este
de 6 lei pentru fiecare cadru didactic . Aceasta va fi expediată în plicul cu lucrări.
c) În plicul cu lucrările va rugăm să trimiteţi un plic format A4 autoadresat cu un
timbru de 3 lei pentru expedierea diplomelor.
d) Lucrările se expediază în perioada 1-17 mai 2010;
e) Jurizarea se va face până la data de 1 iunie 2010. Se vor acorda premiile I, II, III
şi menţiuni pentru fiecare clasă, pentru fiecare secţiune şi diplome de participare
tuturor elevilor participanţi şi cadrelor didactice coordonatoare;
f) Lucrările nu se restituie şi nu se admit contestaţii;
g) Participarea la concurs este indirectă;
h) Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu
întrunesc condiţiile expuse mai sus;
i) Expoziţia cu lucrările participante se va organiza la Şcoala cu Clasele I-VIII
„Alexandru cel Bun” Bacău în data de 1 iunie 2010;
j) Expedierea diplomelor se desfăşoară în perioada 2- 30 iunie 2010.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII:
o Prin numărul de participanţi;
o Impactul în rândul elevilor şi cadrelor didactice;
o Calitatea lucrărilor primite;

o Modul de reflectare în media;
o Realizarea unei prezentări PowerPoint cu lucrările premiate, publicată pe
didactic.ro;
o Expoziţie cu lucrările participanţilor la Şcoala cu Clasele I-VIII
„Alexandru cel Bun” Bacău .

CERTIFICAREA ACTIVITĂŢII:
o Diplome pentru elevi;
o Diplome pentru cadrele didactice îndrumătoare.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE ŞI COORDONARE:
o Inspector Şcolar de Specialitate: Înv. Isabela Elena Adam
o Inspector Şcolar de Specialitate: Instit. Ioan Surdu
o Directori Şcoala cu Clasele I-VIII „Alexandru cel Bun” Bacău:
Prof. Camelia Stamate şi Prof. Eugenia Iancu
Inst. Moisă Carmen Lucia, înv. Tînjală Mariana
o Coordonatori CCD Bacău:
Director, Prof. Gabriel Stan
Prof. Înv. Rodica Leonte
o Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău:
o Înv. Maria Botezatu
o Prof. Înv. Gabriela Melinceanu
o Prof. Înv. Ionel-Cătălin Diaconu
o Înv. Antonina Gheorghiu
o Inst. Mocondoi Daniela –Cristina
o Director Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Mănăstirea Caşin Bacău:
Prof. Paul Nistor
Înv. Diana Apreotesei

INIŢIATORII CONCURSULUI:
o
o
o
o

Inst. Mocondoi Daniela- Cristina
Inst. Moisă Carmen- Lucia
Prof. înv. Leonte Rodica
Înv. Diana Apreotesei

ECHIPA DE COLABORATORI DIN ŞCOALĂ:
o
o
o
o
o
o
o
o

Înv. Mihaela Ojog
Înv. Angela Ciupală
Înv. Tînjală Mariana
Înv. Mihaela Vespan
Inst. Carmen Butanaru
Inst. Maria Pintilie
Înv. Grecu Aurica
Inst Gabriela Palade

PERSOANE DE CONTACT:
Inst. Mocondoi Daniela dany_moco@yahoo.com -0745325516
Înv. Tînjală Mariana marianatinjala@yahoo.com- 0746023550

ANEXA NR. 1

Fişă de înscriere pentru fiecare cadru didactic coordonator
Concursul Interjudeţean
„1 IUNIE- POVESTEA COPILĂRIEI”
Numele şi prenumele cadrului didactic………………………………………….……
Şcoala………………………………………………………………………………….
Localitatea……………………………………………………………………………..
Telefonul personal/şcoală…………………………………………………………….
Adresa unde veţi primi diplomele:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Adresa de e-mail a cadrului didactic coordonator sau a şcolii
………………………………………………………………………………………

Elevii participanţi:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării

ANEXA NR. 2

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ”ALEXANDRU
CEL BUN”BACĂU
Str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 80, et. 2; tel:
0234/514706
E-mail: alecelbun@yahoo.com,
Nr _______ din

Şcoala cu Clasele

Str
Tel.:
E-mail:
Nr. _______ din _______________

CONTRACT DE PARTENERIAT
I.

Părţile contractului:

Între Şcoala cu Clasele I-VIII „Alexandru cel Bun” Bacău,în calitate de APLICANT
reprezentată de prof. Camelia Stamate, în calitate de director şi inst. Mocondoi Daniela, inst Carmen
Moisă, înv. Tînjală Mariana
şi
Şcoala cu Clasele............................... , reprezentată de domnul/doamna director, profesor..........
şi înv. ......................... în calitate de PARTENER, care au convenit următoarele:
II.

Scopul parteneriatului:

Realizarea obiectivelor Concursului Interjudeţean”1 IUNIE- POVESTEA COPILĂRIEI“, cultivarea
şi valorificarea potenţialului creator elevilor,educarea acestora în spiritul prieteniei, al respectului,atragerea
elevilor în desfăşurarea de activităţi extraşcolare.
III.Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul
INTERJUDEŢEAN de creaţie plastică „1 IUNIE POVESTEA COPILĂRIEI”.
Grup ţintă: Elevii claselor I – IV.

IV. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă să presteze următoarele servicii:
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia prin prisma
concursului.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
imaginea concursului.

V. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada 1.05-30.06 2010.

VI.Clauze finale ale acordului:
Concursul internaţional de creaţie plastică „1 IUNIE POVESTEA COPILĂRIEI” face parte din
categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii,
descentralizarea învăţământului românesc.
Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII
„ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU
DIRECTOR,
PROF. CAMELIA STAMATE

ŞCOALA CU CLASELE
DIRECTOR,
PROF.

