CONCURS NATIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ,
propus spre avizare în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale-CAEN, 2016-2017

,,MINUNILE TOAMNEI”, EDIŢIA a V-a
INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE
Numele instituţiei organizatoare: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTINVALE, GRĂDINIŢA CU PP NR.1 BOLINTIN-VALE, director ANDREI IRINA
MIRELA
ORGANIZATOR SI COORDONATOR PROIECT: Prof. GHERMAN
VALENTINA, Grădiniţa cu PP Nr.1 Bolintin-Vale
Date de contact instituţie : Oraş Bolintin-Vale, B-dul Republicii, Nr.5,
Jud. Giurgiu, Tel./ Fax 0246270834, e-mail: scoala.bolintinvale@gamil.com

MONITORIZARE PROIECT:
PROF. OPRIŞAN GIGI, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, I.S.J. GIURGIU
PROF. GAGHII ADRIANA, INSPECTOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR, I.S.J.GIURGIU
PROF. ANDRAŞ ILDIKO, INSPECTOR EDUCAŢIE PERMANENTĂ, I.S.J. GIURGIU
PROF.BĂLAN DUMITRA, DIRECTOR C.C.D. GIURGIU
PROF. ANDREI IRINA, DIRECTOR ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, BOLINTIN-VALE
PROF. VINTILESCU NINA , PALATUL COPIILOR, ,,ATELIERUL FANTEZIEI”,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, BOLINTIN-VALE

ARGUMENT
Să intrăm în paradisul toamnei , să ne contopim cu bogăţia ei pe care o poartă pe
umerii puternici şi să facem opere de artă din roadele sale, punând sufletul bun şi curat de
copil. Imaginaţia şi creativitatea însufleţesc ambientul şi te provoacă să pui în practică cele
mai năstruşnice idei.

PARTENERI:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
Casa Corpului Didactic Giurgiu
OMV Petrom SA, Asset IV Moesia, Bolintin-Vale
Palatul Copiilor, ,,Atelierul fanteziei” din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Bolintin-Vale
Asociaţia Creştină Sf. Stelian Ocrotitorul Copiilor din oraşul Bolintin-Vale
Primaria oras Bolintin-Vale

SCOPUL PROIECTULUI:
 Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al preşcolarilor şi al
cadrelor didactice;
 Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a celor implicaţi.

OBIECTIVE:
 dezvoltarea dragostei pentru natură;
 dezvoltarea şi stimularea expresivităţii, creativităţii copiilor;
 cultivarea sensibilităţii artistice la copii;

 descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor practice;
 educarea copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă în spiritul dragostei şi respectului
pentru natura;
 încurajarea lucrului în echipă.

GRUP ŢINTĂ:
 Copiii din învăţământul preşcolar.

RESURSE PROIECT:
a) resurse umane: responsabili de proiect, preşcolari, educatoare, părinti.
b) resurse temporale: durata proiectului : septembrie 2016-martie 2017, an şcolar 2016-2017;
c) resurse financiare: sponsorizare OMV Petrom SA, Asset IV Moesia, Bolintin-Vale,
sponsorizare Primăria oraşului Bolintin-Vale si autofinantare;
d) resurse materiale: acuarele, carioca, hârtie glasată, hârtie creponată, carton colorat,
materiale din natură,etc.
e) informaţionale: proiectul scris, evidenţa participanţilor din cadrul proiectului, portofoliul
proiectului, diplome.

DESFĂŞURAREA PROIECTULUI:
Proiectul va cuprinde următoarele activităţi:
 Lansarea oficială a proiectului în cadrul consfătuirilor de la începutul
anului şcolar şi a cercurilor pedagogice( zona de N si zona de S a judeţului
Girgiu) pentru învăţământul preşcolar de pe semestrul I al anului şcolar
2016-2017;
 Postarea proiectului pe site-ul ISJ Giurgiu, site-ul CCD Giurgiu : 14
octombrie 2016, didactic.ro;
 Crearea paginii oficiale de Facebook a proiectului ,,Minunile toamnei"
unde vor fi încărcate de către cadrele didactice coordonatoare fotografii şi
filmări din timpul desfăşurării activităţilor, fotografii din ediţiile
anterioare, fotografii de la expoziţia ,,Minunile toamnei";
 Activitate interactivă: ,,Împreună pentru un viitor curat şi verde",
prezentare PPT, material informativ pregătit de OMV Petrom SA,
responsabili ing. Tudor Maria Georgeta şi cadrele didactice de la Grăd. cu
PP Nr.1 Bolintin-Vale;
 Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic (anexa 1) şi acordul
de parteneriat – pentru fiecare grădiniţă participantă (anexa 2) vor fi
completate şi trimise împreună cu lucrările copiilor;
 Derularea activităţilor pentru realizarea unor lucrări artistico-plastice: 17
octombrie-25 noiembrie 2016;
 Desemnarea lucrărilor premiate: 29 noiembrie 2016;
 Realizarea unei expoziţii ,Minunile toamnei" cu lucrările preşcolarilor
participanţi: 30 noiembrie-5 decembrie 2016 ;
 Premiile speciale ale juriului vor fi înmâte cîstigătorilor la 1 martie 2017
de către sponsorul OMV Petrom SA, Asset IV Moesia Bolintin-Vale;
Câstigătorii vor fi anuntaţi anterior pentru a putea participa la festivitatea
de premiere, cei care nu pot participa vor încărca pe adresa de Facebook
imagini de la primirea premiilor din cadrul proiectului ;

 Expedierea diplomelor:în funcţie de postarea EDU a calendarului CAEN
(februarie 2017/martie 2017);
 Lucrările premiate vor fi donate ca şi material didactic Asociaţiei Creştine
Sf. Stelian Ocrotitorul Copiilor din oraşul Bolintin-Vale;
 Crearea unei broşuri a proiectului ,,Minunile toamnei" în parteneriat cu
OMV Petrom SA, Asset IV Moesia Bolintin-Vale:
 Realizarea unui CD cu activităţile desfăşurate;
 Dezbatere cu tema:,,Împreună pentru un viitor curat şi verde", evaluarea
proiectului în cadrul Cercului pegagogic de pe semestrul II, an şcolar
2016-2017.

SECŢIUNI PROPUSE:
Secţiunea I- pictură;
Secţiunea II- desen;
Secţiunea III- colaj (realizat din materiale din natură, materiale reciclabile sau alte materiale)

CONCURS NATIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ
Ediţia a V-a
I. DESCRIERE:
TITLU: „MINUNILE TOAMNEI”
DATA: 30 noiembrie 2016
LOCAŢIE: GRĂDINIŢA CU PP NR.1 BOLITIN-VALE
II. PREZENTARE GENERALĂ:
II.1. SCOP: Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din
învăţământul preşcolar.

II.2. OBIECTIVE: dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură; cultivarea sensibilităţii
artistice a copiilor preşcolari; descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice; realizarea
unor schimburi de experienţă eficiente între diferite unităţi de învăţământ şi cadre didactice
implicate în actul educativ ; manifestarea atitudinii de prieten, ocrotitor al naturii; formarea
deprinderii de comportare civilizată în mijlocul naturii; utilizarea, în scopul realizării unor
produse, a tehnicilor de lucru cu diverse materiale şi ustensile; combinarea creativă a
tehnicilor şi instrumentelor de lucru pentru a realiza produsul pe care şi-l doresc; realizarea
unor produse finite ; asumarea de roluri în proiectarea, executarea, evaluarea produsului
realizat; dezvoltarea sentimentelor reciproce de înţelegere şi afecţiune, de acceptare şi
cooperare; stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;
realizarea unor corespondenţe între diferite elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din
mediul înconjurător; realizarea de lucrări practice inspirate din natură, valorificând
deprinderile de lucru.

II. 3. GRUP ŢINTĂ:
preşcolarii de nivel I şi II;
cadrele didactice.

II. 4. NUMĂR PARTICIPANŢI: 750-800 prescolari, 250-300 cadre didactice
indrumatoare;

II. 5. REZULTATE AŞTEPTATE:
- atitudini pozitive ale copiilor din grădiniţele partenere faţă de mediul înconjurător ;
- lucrări realizate de copii, din diferite materiale (desene decorative, picturi sugestive);
- o bună experienţă de parteneriat între grădiniţa implicată în Parteneriatul educaţional
„MINUNILE TOAMNEI” şi între cadrele didactice implicate în Concursul National de
Creaţie Plastică ,,MINUNILE TOAMNEI” din toate grădiniţele partenere ;
- o mai bună cunoaştere a unor aspecte referitoare la mediul ambiant;
- manifestarea atitudinii pozitive faţă de natură prin cunoaşterea şi respectarea unor norme de
protejare şi conservare a mediului;
- manifestarea atitudinii pozitive fata de copiii cu CES.

II.6. COMISIE ORGANIZARE:
Prof. Gherman Valentina, Grădiniţa Nr.1 Bolintin-Vale
Prof. Trifan Marilena, Grădiniţa Poenari, jud. Giurgiu
Prof. Mihai Dorina, Grădiniţa Nr.2 Crivina
Prof. Gherman Marinela, Grădiniţa Hobaia, comuna Ogrezeni, jud.Giurgiu

II.7. COMISIE EVALUARE LUCRĂRI:
Prof. Irina Mirela Andrei, Şcoala Gimnazială Nr.1, Bolintin-Vale;
Prof. Vintilescu Nina, Şcoala Gimnazială Nr.1, Bolintin-Vale;
Prof. Marin Verona, Şcoala Gimnazială Nr.1, Bolintin-Vale;
Prof. Dorina Mihai , Grădiniţa Nr.2 Crivina, Bolintin-Vale;
Prof.Iulia State, Şcoala Gimnazială Nr.1, Bolintin-Vale;
Prof. Trifan Marilena, Şcoala Gimnazială Nr.1, Poenari;
Prof. Beldiman Iuliana, Preşedinte Asociaţia Creştină Sf. Stelian Ocrotitorul Copiilor
din oraşul Bolintin-Vale;
Ing. Tudor Maria Georgeta, , reprezentant OMV Petrom SA, Asset IV Moesia
Bolintin-Vale

II.8. SPONSORI: contracte de sponsorizare OMV Petom SA, Primăria oraş Bolintin-Vale.
II.9. MODALITĂŢI DE PREZENTARE A REZULTATELOR
în Consiliul Profesoral şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1
Bolintin-Vale;
în comisii metodice, cercuri pedagogice, simpozioane la nivelul grădiniţelor din
judeţul Giurgiu;
în Revista Catedra redactată de CCD Giurgiu şi în Revista Şcolii Gimnaziale Nr.1
Bolintin-Vale, ,,Pe urmele lui... Bolintineanu”.

II.10. MODALITĂŢI DE DISEMINARE A REZULTATELOR LA NIVELUL
GRĂDINIŢELOR PARTICIPANTE ŞI NU NUMAI
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;
înmânarea de diplome (participare/ premiul I/ premiul II/ premiul III/ mentiune – pe
secţiune) preşcolarilor şi celor participanţi la Concursul National de Creaţie Plastică
„MINUNILE TOAMNEI”;
premiile speciale ale juriului vor fi înmâte câştigătorilor la 1 martie 2017 de către
sponsorul OMV Petrom SA, Asset IV Moesia Bolintin-Vale;
completarea portofoliului activităţilor desfăşurate cu ocazia parteneriatului între
grădiniţa iniţiatoare şi cele partenere implicate în concurs .

II.11. PERSOANE DE CONTACT:
Grădiniţa Nr.1 Bolintin-Vale:
Gherman Valentina-0724848436
gherman_vali@yahoo.com,
Grădiniţa Nr.2 Crivina: Mihai Dorina-0724750894
dorina.mihai29@yahoo.com,
Grădiniţa Poenari, com. Ulmi: Trifan Marilena- 0743340524
ioana_trifan6@yahoo.com
II.12. TEMATICA DE CONCURS: SECŢIUNEA I – pictură
SECŢIUNEA II – desen
SECŢIUNEA III – colaj

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
TEMA: „MINUNILE TOAMNEI”
Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic (anexa 1- doua exemplare) şi
acordul de parteneriat – pentru fiecare grădiniţă participantă (anexa 2-doua exemplare) vor fi
completate şi trimise odată cu lucrările copiilor. Un cadru didactic poate participa cu un
număr maxim de 2 lucrări/ secţiune (format A4). Lucrările vor fi etichetate pe verso, în colţul
din dreapta jos, cu majuscule, astfel: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului, grupa,
grădiniţa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul.
Se vor acorda premii I, II, III, mentiune şi diplomă de participare pentru fiecare nivel
de vârstă nivel I : 3-5 ani şi nivel II: 5-7 ani şi adeverinţă de participare pentru cadrele
didactice îndrumătoare.
!! Se vor descalifica lucrările în care se observă intervenţia cadrului didactic, cât şi
cele colorate/pictate în contur – xerox. Nu se admit contestaţii şi nu se vor restitui lucrările
copiilor.
Nu se percepe TAXĂ DE PARTICIPARE
Cadrele didactice participante vor trimite:
lucrările copiilor;
acordul de parteneriat ştampilat, în dublu exemplar;
fisa de inscriere în dublu exemplar;
un plic timbrat corespunzător şi autoadresat până la data de : 28 noiembrie 2016,
pe adresa: Gherman Valentina, Grădiniţa cu PP Nr.1 Bolintin-Vale, Bulevardul
Republicii, oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – cu menţiunea „Pentru
concursul MINUNILE TOAMNEI”
!! Plicurile care nu îndeplinesc condiţiile de expediere cerute nu vor fi acceptate în
concurs!! În cazul în care sunt mai multe cadre didactice participante dintr-o singură unitate

şi doresc ca diplomele să fie expediate la o singură adresă vă rog să scrieţi pe plic numele
tuturor cadrelor! Vă mulţumesc pentru înţelegere şi colaborare!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURS NATIONAL ,,MINUNILE TOAMNEI”
EDIŢIA a V-a
NUME ŞI PRENUME CADRU
DIDACTIC ÎNDRUMATOR
GRĂDINIŢA (adresa completa)

Adresa de e-mail, telefon
Adresa personală
NUME COPIL

NIVEL

TITLU LUCRARE

SECŢIUNE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizator Grădiniţa cu PP Nr.1 Bolintin-Vale, Scoala Gimnaziala Nr.1 Bolintin-Vale

ANEXA 2
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 BOLINTIN-VALE
/GRADINITA…………………….
GRADINITA CU PP NR.1 BOLINTIN-VALE
Tel/Fax: 0246270834
E-mail: scoala.bolintin@gmail.com

Nr……….

/ ……………….

SCOALA
...................................................................
…………………………………………….
....................................................................

Nr. …… / din ………………

ACORD DE PARTENERIAT
CONCURS NATIONAL DE CREAȚ IE PLASTICĂ
,,MINUNILE TOAMNEI”- 30 noiembrie 2016
Încheiat astăzi : ……………………..
Părţi contractante:
a.

b.

Ș COALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN-VALE, oras Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu, reprezentată
prin prof. Andrei Irina Mirela în calitatea de Director şi prof. Gherman Valentina, GRĂDINIŢA CU
PP NR.1 BOLINTIN-VALE în calitate de iniţiator al activităţii.
Ș COALA/GRĂDINIŢA............................................................................................……………......local
itatea....................................,
judeţul..................reprezentată
prin………………....…………………......în
calitate
de
Director
ș i………….………….………………………………………..…….…..în calitate de partener.

Obiectul contractului :
Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării unei activităţi extraşcolare în instituţia coordonatoare - Concursul National
de creaţie plastică ,,Minunile toamnei”, ediţia a V-a, 30 noiembrie 2016.
Grup ţintă: cadre didactice, preș colari, elevi din învăț ământul primar ș i gimnazial.
Obligaţiile părţilor :
Coordonatorul se obligă :
- Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului;
- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite;
- Să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
- Să emită şi să distribuie diplomele pentru copiii premiaţi ș i cadrelor didactice îndrumătoare.
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
Să pregătească copiii pentru activitate;
Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
Durata contractului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării concursului.
Clauze finale ale acordului :
Concursul National de creaţie plastica ,,Minunile toamnei”, editia a V-a, 30 noiembrie 2016, face
parte din categoria activităţilor extraşcolare, propus spre avizare în Calendarul Activităţilor Educative Nationale,
CAEN, şi urmăreşte stabilirea unor relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ.

Coordonator,
Şcoala Gimnazială Nr.1 Bolintin-Vale
Director,
Prof. Andrei Irina Mirela

Partener,
Şcoala/ Gradinita...........................
Director,

