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ConCurs  interJuDeteAn 
Copilarie in culori 

 
INFORMAŢII DESPRE PROIECT: 
 
 
ORGANIZATORI:  GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT NORD 2 RM. VÂLCEA 
 
 
PARTENERI:  

• INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA 
• CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA 
• ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 structură G.P.P. ”DUMBRAVA MINUNATĂ”  
• G.P.P. OSTROVENI 2 – G.P.N. ”LIZUCA” 
• LICEUL SANITAR ”ANTIM IVIREANU”  
• G.P.P. NORD 1 
• G.P.P. TRAIAN 
• G.P.P. Cozia 
• C.S.E.I. BĂBENI – Nord 3  
• ȘC. GIMN. VLĂDEȘTI 
• G.P.P. NR.1 CĂLIMĂNEȘTI 
• G.P.N. NR.2 CĂLIMĂNEȘTI 

 

COORDONATORI: G.P.P. NORD 2 – VÂLCEA: 
 
Prof.înv. preşc. Ivănuş Carmen                                  Prof. înv. preşc. Banu Narcisa 
Prof.înv. preşc. Duţu Gabriela                                    Prof. înv. preşc. Diaconu Maria 
Prof.înv. preşc. SălişteMihaela                                   Prof. înv. preşc. Balici Daniela 
Prof.înv. preşc. Dragomirescu Emilia                        Prof. înv. preșc. Miuță Emanuela 
Prof. înv. preşc. Alexandrescu Gabriela                     Prof. Înv. Preșc. Popescu Elena 
Prof. înv. preşc. Popescu Gabriela                             Prof. Înv. preșc. Dobrică Manuela 
Prof.înv. preşc. Georgescu Monica                            Prof. înv. Preșc. Tucă Larisa 
Prof. înv. preşc. Ungureanu Aurora                           Prof. înv. Preșc. Smeu Denisa 
Prof. înv. preşc. Vasile Maria                                     Prof. Înv. preșc. Necula Mihaela 
Prof. înv. preşc. Popescu Claudia                               Prof. înv. Preșc. Voicu Elenora 
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ARGUMENT:  

Creativitatea artistică a copiilor reprezintă un domeniu de cercetare vast, ale cărui limite nu pot 
fi stabilite cu ușurință, însă ceea ce este neîndoielnic este faptul că prin cultivarea potențialului creator al 
oamenilor la vârsta educabilă se pot pune bazele dezvoltării armonioase și integrale a individualității umane! 
Educația artistică se adresează atât sensibilității cât și gândirii, propunând un tip de cunoaștere care, alături 
de domeniul științific, întregește sfera cunoașterii umane și, totodată, are scopul de a crește capacitatea 
omului de a transforma creative mediul înconjurător! Artistul care a marcat prima jumatate a secolului 
trecut, Pablo Picasso, spunea că fiecare copil este un artist, însa problema este ca el să rămână artist odată ce 
devine adult. 

Ce culoare are copilăria? 
Oare e albă ca fulgii de nea sau ca petalele gingașilor ghiocei? 
Oare e verde ca iarba proaspată sau ca bradul de Crăciun? 
Oare e galbenă ca puii de cloșcă sau ca magnificul soare? 
Sau poate roșie ca lalelele bunicii sau ca năsucurile copiilor când stau prea mult afară iarna?  
Oare e gri ca norii de pe cer când se apropie furtuna? 
Sau este portocalie ca o frunză de toamnă? 
Sau poate e albastră ca marea cea nesfârșita și ca cerul senin? 
Oare este violet, culoarea toporașilor înmiresmați? 
Sau vișinie, precum gustoasele vișine? 
Copilăria nu are o singură culoare, ci pe toate la un loc! Copilăria a adunat toate culorile curcubeului 

și le-a așezat, frumos, în jurul copiilor, pentru a le face viața mai colorată, pentru a le sclipi mereu ochișorii 
de bucurie și pentru a le pune mereu un zâmbet mare și luminos pe față! 

 
 
SCOPUL:   Promovarea unui învăţământ centrat pe elev şi orientat spre formarea capacităţilor 

cognitive, creative şi acţionale; 
 

OBIECTIVE:  

 promovarea creativităţii şi originalităţii în demersul didactic; 
 popularizarea experienţei cadrelor didactice participante; 
 realizarea unui schimb de experienţă între grădiniţe şi şcoli; 
 stimularea creativităţii elevilor în domeniul artistico-plastic; 
 valorificarea valenţelor creative ale elevilor. 

 
GRUP ŢINTĂ : 

Preşcolari, elevi, cadre didactice şi specialişti implicaţi în învăţământul preuniversitar. 

DATA :26 mai 2017 
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COMISIE EVALUARE LUCRĂRI: 

Învățământ preșcolar:  prof. Săliște Bogdan, prof. Ancuța Giorgiana, prof. Trăistaru Gabriela, 
profesori învățământ preșcolar. 

Învățământ primar: prof. Săliște Bogdan, prof. Ancuța Giorgiana, prof. Trăistaru Gabriela, profesori 
învățământ primar. 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa cu Program Prelungit NORD 2 – Râmnicu Vâlcea 
 
SPONSORI: 
- Societatatea ”Selanma Exim” SRL RM. VÂLCEA 

 

MODALITĂŢI DE PREZENTARE A REZULTATELOR 

• În Consiliul Profesoral şi în Consiliul de Administraţie al C.N.I.  G.P.P. NORD 2 Rm. Vâlcea; 
• În comisii metodice, cercuri pedagogice, simpozioane la nivelul grădiniţelor din judeţul Vâlcea şi nu  

numai; 
• În presa scrisă şi audiovizuală, site-uri educaţionale: www.didactic.ro, www.educatoarea.ro.  

 
MODALITĂŢI DE DISEMINARE A REZULTATELOR  

• Afişarea programelor în locuri accesibile preşcolarilor şi celorlalţi factori de educaţie; 

• Realizarea unor expoziţii cu lucrări ale copiilor; 

• Expunerea unor , afişe, pliante la panoul „INFORMATII UTILE”; 

• Realizarea unui album cu fotografii şi a unui cd cu activităţile desfăşurate; 

• Organizarea concursului propriu-zis pe 25 mai 2018 

• Înmânarea  de diplome (participare/ premiul I/ premiul II/ premiul III/ menţiune – pe secţiune, nivel 
de grupă și clasă) preşcolarilor şi elevilor 

 

 PERSOANE DE CONTACT: 

 Grădiniţa P.P. NORD 2 Rm. Vâlcea:  gppnord2@yahoo.com 
 

• Sălişte Mihaela – salistemihaela@yahoo.com 
•  
• Ivanuș Carmen – JUNONA10@YAHOO.COM  

 

 

SECŢIUNI: 

• secţiunea I  - pictură și desen 
• secţiunea II – colaj, origami, felicitări, decorațiuni. 

 
 

http://www.didactic.ro/
http://www.educatoarea.ro/
mailto:gppnord2@yahoo.com
mailto:salistemihaela@yahoo.com
mailto:JUNONA10@YAHOO.COM
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ETAPE:   

• Lansarea concursului: 02.04.2018 
• Înscrierea la concurs: 02.04.2018 – 24.05.2018 
• Realizarea lucrărilor de către preșcolari și educatoare și expedierea lor: 16.05.2018 - 23.05.2018 
• Preluarea lucrărilor și jurizarea lor: 22.05.2018 - 25.05.2018 
• Anunţarea premiilor şi trimiterea diplomelor: 25.05.2018 - 31.08.2018 
• Diseminarea şi evaluarea proiectului:04.06.2018- 15.06.2018 

 
EVALUARE 

• Fişa de evaluare a proiectului; 
• Fişa de analizǎ a rezultatelor concursului înaintatǎ cǎtre ISJ Vâlcea; 
• Expoziţie cu lucrǎrile premiate la concurs la sediul grǎdiniţei. 

 
REZULTATE  

• Valorificarea potenţialului creativ al preşcolarilor/elevilor şi cadrelor didactice;  
• Implicarea direct şi activă a copiilor în activităţile desfăşurate;  
• Participarea   la   concurs  a  unui  număr   cât  mai  mare  de  copii  şi  cadre  didactice  din judeţ  şi  

din  ţară; 
• Realizarea  unei  expoziţii  cu lucrările premiate la concurs. 

 
FEED-BACK-UL CONCURSULUI 

• Numǎr preşcolarilor participanţi la concurs; 
• Numǎr cadre didactice participante la concurs; 
• Număr premii acordate; 
• Număr grădinițe participante; 
• Număr judeţe din care provin participanții la concurs. 

 

IMPACTUL ESTIMAT 

- Dobândirea unor informaţii şi abilităţi;  
- Creşterea prestigiului grădiniţei în comunitate; 
- Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor preşcolari;  
- Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistico-plastice. 

 
DISEMINARE 

• Realizarea unui CD cu lucrările expuse şi premiate, pentru a putea fi apreciate calitativ şi de 
alţi preşcolari/elevi, cadre didactice și/sau membrii ai comunităţii; 

• Prezentarea rezultatelor în Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie, comisii 
metodice, cercuri pedagogice; 

• E-mailuri cǎtre unitățile de învățământ participante; 
• Postarea regulamentului pe site-urile: www.didactic.ro , www.educatoarea.ro;  
• Organizarea unor expoziţii în incinta grǎdiniţei. 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.educatoarea.ro/
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REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE 

a) ATELIER DE LUCRU – doar  secțiunea I - pictură și desen. Un cadru didactic poate participa cu 

maxim 3 preșcolari/elevi la atelierul de lucru, anunțându-și prezența până la 21.05.2018. Fiecare 

preșcolar/elev își va aduce culori sau acuarele. Atelierul începe la ora 1000. 

b) Lucrările preșcolarilor/elevilor se vor trimite prin poştă pe adresa: G.P.P. NORD 2, STR. 

CONSTANTIN BRÂNCUȘI, NR. 7,  RÂMNICU – VÂLCEA, VÂLCEA, până la data de 

21.05.2018 data poştei, cu menţiunea „Pentru concurs”, sau se vor depune la sediul grădiniţei pentru 

cei din oras. 

c) Pe VERSO,  se vor menţiona: titlul lucrării, numele şi prenumele preșc./elev, grupa/clasa,  

îndrumătorul, grǎdiniţa , localitatea, judeţul (cu majuscule); 

d) Jurizarea se va realiza până la data de 25.05.2018 de către comisia de jurizare, formată din cadre 

didactice.  Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de vârstă, pentru fiecare 

secţiune pentru 25% din participanți şi diplome de participare tuturor cadrelor didactice îndrumătoare 

şi copiilor participanţi la concurs. 

e) Participarea la concurs este atât directă prin ateliere de lucru, cât și indirectă. 

f) Expoziţia cu lucrările premiate se va organiza la sediul grădiniţei P.P. NORD 2 Râmnicu - Vâlcea , 

în perioada 05.06.2018- 15.06.2018. 

g) Expedierea diplomelor  va avea loc în perioada 05.06.2018 - 31.08.2018. Participarea la concurs 

presupune acordul cu cele menţionate mai sus. 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Concurs interjudețean ”– COPILĂRIE ÎN CULORI” 

 

Nume şi prenume cadru didactic:   

Specialitatea: 

Unitatea de învățământ : 

Adresa de corespondenţă:   

 

Telefon / e-mail: 

Secțiunea:  Secțiunea I – desen, pictură 

Secțiunea II – colaj, origami, felicitări, decorațiuni 

 
Nr 
crt 

Nume şi prenume elev Clasa / 
grupa 

Titlul lucrării Secţiunea la care 
se încadrează 

  

 

   

  

 

   

 
 

Data:                                                                                      Semnatura: 
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ACORD DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 
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 ”COPILĂRIE ÎN CULORI” 

Încheiat  azi……………………. 

 Între  G.P.P. NORD 2 cu sediul Rm. Vâlcea, Str. C/tin Brâncuși, Nr.7 , Vâlcea, tel 0350806952, 
e/mail gppnord2@yahoo.com, reprezentată de doamna prof. Balici Daniela, în calitate de director 

și 

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

În calitate de cadre didactice îndrumătoare participante la Proiectul educațional ”COPILĂRIE ÎN CULORI”. 

 Acordul intră în vigoare de la data semnării acestuia și este valabil pe perioada anului școlar 
2017/2018.  

Unitatea coordonatoare se obligă: 

 Să distribuie regulamentul proiectului unităților partenere; 
 Să colecteze lucrările realizate de parteneri; 
 Să asigure jurizarea lucrărilor; 
 Să trimită tuturor participanților diplomele și premiile; 
 Să mediatizeze rezultatelor concursului. 

 
Școala/ Grădinița participantă   se obligă să: 

 Să înscrie elevii/preșcolari iîn concurs; 
 Să îndrume elevii/preșcolarii în realizarea lucrărilor; 
 Să expedieze lucrările pe adresa grădiniței coordonatoare; 
 Să distribuie elevilor/preșcolarilor participanți diplomele și premiile obținute; 

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

       G.P.P. NORD 2  - Rm. Vâlcea                                                        Unitatea de învățământ 

Nr..................din....................                                     ....................................................................................... 

            Director,                                                                              Nr..................din....................                       

       Prof.  BALICI  DANIELA                                                               Director, 

 

mailto:gppnord2@yahoo.com

	MODALITĂŢI DE PREZENTARE A REZULTATELOR
	MODALITĂŢI DE DISEMINARE A REZULTATELOR
	PERSOANE DE CONTACT:

