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Concurs  Interjudeţean de Creaţie Literară şi Plastică 

„VIS DE COPIL” 

înscris în CAERI 2019 poziția 2215 

Ediția a V-a, noiembrie 2019 

REGULAMENT  

 

COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI: 

        COORDONATORI: 

Prof. Ciubotaru Greta-Doina – director, Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. 

Vaslui; 

Prof. Lefter Cristina-Mihaela – director adjunct, Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, 

jud. Vaslui 

Prof. Borcan Lăcrămioara – consilier educativ, Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, 

jud. Vaslui; 

Prof. înv. primar Cîrlescu Iulia-Adriana - Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. 

Vaslui; 

Prof. înv. primar Raizu Alina-Nadia - Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. 

Vaslui; 

Prof. înv. primar Dobrea Monica - Şcoala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești, jud. Bacău; 

Prof. Ștefan Adelina-Ramona - Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași, jud. Iași; 

Prof. înv. primar Cojocaru Crina-Maria - Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, jud. 

Suceava. 

 

PARTENERI: 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui 

Casa Corpului Didactic Vaslui 

Biblioteca Județeană ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

Şcoala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești, jud. Bacău 

Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași, jud. Iași 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, jud. Suceava 

 Prezentul concurs face parte din Proiectul educaţional  interjudețean “VIS DE COPIL"  

care se derulează în perioada mai 2019 – decembrie 2019. 

 

ARGUMENT: 

Copilăria este vârsta marilor superlative pe care le merită viața, vârsta celei mai depline 

libertăți, vârsta viselor fără graniță, vârsta care trăiește prin flori și se exprimă prin exclamații. 

 Pentru a valorifica cele mai de preț însușiri ale copilăriei – imaginația, fantezia, 

inventivitatea, ingeniozitatea, dorința de aventură și cunoaștere dorim să antrenăm copiii în 

exprimarea propriilor trăiri și sentimente, prin realizarea unor creații literare și a unor lucrări 

artistico-plastice, urmărind dezvoltarea creativității și a imaginației acestora. Puterea cuvintelor și 

a culorilor este miraculoasă. Rolul activităţilor literare și artistico-plastice este de a călăuzi 

fiecare copil spre o manifestare activă a libertăţii personale de a gândi, simţi, acţiona, potrivit 

nevoilor, înclinaţiilor, intereselor, capacităţilor şi posibilităţilor individuale ale fiecăruia. 

Oportunităţile create de acest proiect deschid generos porţile către înscrierea şi participarea 

la diverse activităţi culturale, reprezentate prin expoziţii de desene, colaje, concursuri literare. În 

acest fel se doreşte, prin oferta proiectului, dobândirea de abilităţi şi deprinderi de către elevi, 

care sunt menite de a le lărgi aria cunoştinţelor culturale şi de a-i stimula creativ. 
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SCOP: Cunoașterea, stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor din 

învățământul primar și gimnazial. 

OBIECTIVE: 

 Stimularea creativităţii şi expresivităţii elevilor şi copiilor din ciclul primar şi ciclul 

gimnazial; 

 Cultivarea sensibilităţii şi aptitudinilor artistice ale elevilor şi copiilor din ciclul primar şi 
ciclul gimnazial; 

 Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea domeniului estetic şi 
creativ; 

 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre şcoli. 

INFORMAŢII  DESPRE PROIECT:  

1. Titlul proiectului: „Vis de copil”– Concurs Interjudețean de Creaţie Literară şi Plastică 

2. Domeniul cultural – artistic 

3. Ediţia a V-a 

4. Bugetul proiectului: autofinanţare 

REZUMATUL PROIECTULUI: 

a. Elevi implicaţi: elevii Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” Vaslui, elevii şcolilor gimnaziale 

partenere din județ și din alte județe ale țării 

b. Cadre didactice implicate: cadre didactice din județ și din alte județe ale țării 

c. Beneficiari direcţi şi indirecţi: elevi, profesori şi părinţi, comunitatea locală 

d. Activităţi propuse: 

 SECŢIUNEA I – „Dreptul de a visa cu ochii deschişi” - secţiunea de creaţie literară – 

pentru clasele II-VIII. 

Cerințe: Elevii vor rezolva exerciții de creativitate, vor realiza o compunere/text scurt (clasele II-

VIII) după o tematică stabilită. 

 SECŢIUNEA a II-a – „Să dăruim culori copilăriei” - secţiunea artistico-plastică ce 

cuprinde: pictură, colaj, tehnică mixtă – pentru grupele mari de la grădinițe, clasele 

pregătitoare și clasele I-VIII. 
Cerințe: Elevii/preșcolarii vor realiza desene/colaje pornind de la o tematică stabilită. 

e. Descrierea activităţii finale: expoziţie cu lucrările premiate, pliante, fotografii, diplome,  

portofoliul concursului, o revistă cu creațiile copiilor. 

GRUP ŢINTĂ: elevi din ciclul preșcolar (grupa mare), din ciclul primar și din ciclul gimnazial.  

DURATA PROIECTULUI:  mai 2019 – decembrie 2019 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

 6–9 noiembrie 2019, etapa pe școală – selectarea elevilor, prin concurs cu subiecte propuse de 

organizatori, în vederea participării directe la etapa următoare a concursului; 

 până pe 5 noiembrie 2019, trimiterea protocolului de colaborare la Școala Gimnazială „Ștefan 

cel Mare” Vaslui; 

 până pe 14 noiembrie 2019, trimiterea fișelor de înscriere la Școala Gimnazială „Ștefan cel 

Mare” Vaslui; 

 16 noiembrie 2019, ora 10,00 – desfăşurarea  concursului pe ateliere de lucru;  

 16 noiembrie 2019: evaluarea lucrărilor; organizarea expoziției cu lucrările participante în 

concurs  la secţiunea creaţie plastică; 

 18-22 noiembrie scrierea diplomelor; 

 2-6 decembrie 2019 se vor trimite, prin poştă, diplomele elevilor premianţi de la școlile 

participante din alte judeţe ale ţării; 

 6 decembrie 2019 se va realiza Raportul de evaluare al concursului. 
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CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 Cadrele didactice pot participa cu câte cinci concurenţi la secțiunea de creație literară și doi 

concurenți la secțiunea de creație plastică. 

 Participare directă: Concursul se va desfăşura la Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” 
Vaslui, între orele 10,00-12,00, pe 16 noiembrie 2019. Elevii vor fi prezenți în săli la ora 

9,30. 

 Participare indirectă: Pentru participanţii din alte judeţe (care nu pot participa direct) 
concursul se va desfăşura în şcolile respective la aceeaşi dată între orele 10,00 – 12,00 şi se va 

asigura conexiunea prin Skype cu Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui pe toată 

durata atelierelor de lucru.  

 Subiectele vor fi trimise prin e-mail pe 16 noiembrie 2019, ora 8,00, la un cadru didactic 
desemnat ca organizator în şcoala respectivă.  

 Lucrările elevilor, de la ambele secţiuni, vor fi evaluate în fiecare centru de concurs.  

 Protocolul de colaborare (scanat) se trimite către școala organizatoare pe adresele de email 
menționate mai jos, până la data de 5 noiembrie 2019: 

o carmenik71@yahoo.com (înv. Gherase Carmen/ telefon: 0747050698) pentru 

ambele secțiuni - învățământ preșcolar și primar; 
o filipescudaniela3@gmail.com (prof. Filipescu Daniela/ telefon: 0754239880) 

pentru ambele secțiuni - învățământ gimnazial. 

 Fișele de înscriere se trimit după desfășurarea etapei locale pe adresele de email menționate 
mai jos, până la data de 14 noiembrie 2019: 

o carmenik71@yahoo.com (înv. Gherase Carmen/ telefon: 0747050698) pentru 

ambele secțiuni - învățământ preșcolar și primar; 
o filipescudaniela3@gmail.com (prof. Filipescu Daniela/ telefon: 0754239880) 

pentru ambele secțiuni - învățământ gimnazial. 

 Se acordă diplome elevilor participanţi la faza interjudețeană, astfel:  

- premiile I, II, III, mențiuni și diplome de participare. 

Numărul total de premii I, II, III și mențiuni va fi de 25% din numărul de concurenți. 

Cadrele didactice participante vor primi adeverinţe în funcţie de modalitatea de implicare 

în organizarea şi desfăşurarea concursului (îndrumător lot/asistent/evaluator/organizator). 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

  iunie - septembrie 2019  lansarea concursului;  

 6-9 noiembrie 2019: FAZA LOCALĂ: – selectarea elevilor, prin concurs cu subiecte 
propuse de organizatori în anii anteriori, în vederea participării directe la etapa următoare a 

concursului;  

La nivelul fiecărei şcoli care şi-a exprimat acordul de participare se va constitui comisia de 

organizare şi desfăşurare a concursului. Aceasta va avea următoarele atribuţii:  

 preluarea subiectelor şi a baremelor de corectare de la organizator;  

 multiplicarea şi distribuirea subiectelor, în funcţie de numărul de copii înscrişi în concurs;  

 desfăşurarea probei de concurs;  

 corectarea lucrărilor elevilor;  

 comunicarea rezultatelor;  

 arhivarea lucrărilor;  

 trimiterea listelor cu elevii promovaţi în etapa următoare către organizator.  

 

mailto:bdianaelena@yahoo.com
mailto:filipescudaniela3@gmail.com
mailto:bdianaelena@yahoo.com
mailto:filipescudaniela3@gmail.com
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FAZA INTERJUDEȚEANĂ: 

 16 noiembrie 2019 – organizarea şi desfăşurarea Concursului interjudețean pe ateliere de 

lucru, între orele 10,00 – 12,00 la Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui şi în şcolile 

partenere din județul Vaslui și din alte judeţe; se va asigura conexiunea Skype pe toată durata 

concursului; 

 Şcolile partenere vor desemna comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului.  

Atribuţiile comisiei de organizare: 

- distribuirea elevilor în săli, pe clase, în ordine alfabetică, pe baza listelor cu elevii 

promovaţi în această etapă, primite de la organizator;  

- asigurarea supravegherii elevilor, pe parcursul desfăşurării probei de concurs;  

- preluarea subiectelor şi a baremelor de corectare de la organizator;  

- multiplicarea şi distribuirea subiectelor;  

- desfăşurarea probei de concurs;  

- corectarea lucrărilor elevilor;  

- afişarea rezultatelor;  

- rezolvarea contestaţiilor;  

- arhivarea lucrărilor;  

- transmiterea rezultatelor finale către organizator. 

 16 noiembrie 2019- evaluarea lucrărilor, stabilirea clasamentelor în funcţie de criteriile 

stabilite; organizarea expoziției cu lucrările participante în concurs la secțiunea creație plastică; 

scrierea diplomelor; realizarea revistei „Vis de copil”  (cu creațiile literare și lucrările plastice ale 

participanților); 

  18 noiembrie 2019 premierea în cadru festiv; trimiterea diplomelor la școlile participante; 

evaluarea activității. 

      Nu se vor acordă premii materiale.  

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 

           

REZULTATE AŞTEPTATE: 

- îmbunătăţirea performanţelor artistice şi creative ale elevilor; 

- identificarea de noi abordări de desfăşurare ale activităţilor extracurriculare; 

- dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice de a motiva elevii pentru studiu, creativitate și 

cultivarea valorilor; 

- îmbunătăţirea colaborării între şcoli, a schimbului de bune practici pentru formarea elevilor în 

spiritul respectului faţă de valori; 

- îmbunătăţirea parteneriatului educaţional şi îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate. 

 

EVALUAREA lucrărilor va fi realizată de cadre didactice – învăţători/institutori/profesori pentru 

învăţământul primar, profesori de desen.  

Evaluarea respectă baremul de corectare elaborat de grupul de lucru al şcolii 

organizatoare.  

Punctajul maxim acordat este de 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. La faza 

interjudețeană vor fi înscriși elevii care au obținut cel puțin 85 de puncte. 

Punctajul obţinut poate fi contestat.  

Comisia de contestaţii este alcătuită din cadre didactice care nu au evaluat iniţial. 

Rezultatele finale se comunică la cel mult 24 de ore de la încheierea intervalului orar stabilit 

pentru depunerea contestaţiilor.  

Se acordă diplome elevilor participanţi, astfel:  
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