ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAŞI” BECLEAN
P-ța. Libertăţii, nr. 19
Tel:
0263 343129
Fax:
0263 343734
Nr. …………… / …………………….

http://www.scoalagrigoresilasi.ro
e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com

organizează

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERARĂ
:

Perioada de desfăşurare:

20 februarie 2015 – 1 iunie 2015

Concursul este cuprins în
Calendarul Activităților Regionale și Interjudețene 2015, pagina 11, poziția 263
COORDONATOR:
prof. Szasz Carmen-Valeria
RESPONSABILI DE ACTIVITATE:
• prof. înv. primar Cristea Ileana
• prof. înv. primar Seserman Veturia
• prof. Szasz Carmen Valeria
• prof. înv. preprimar Vîrtic Ecaterina
Transparența proiectului este asigurată prin blogul acestuia:
http://culorilecopilariei2013.blogspot.ro/

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI ,,CULORILE COPILĂRIEI” – ediția 2015
CONCURS FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE
ARGUMENT:
Există, adesea, în prima copilărie o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită,
un fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, nu le pot regăsi decât
cu mare greutate.
(Gaston Berger)
Vârsta copilăriei este vârsta la care copiii pot înţelege că o carte poate deveni ,,o lume
minunată a poveştilor”, primitoare şi darnică pentru cei care o răsfoiesc, înţeleaptă şi plină de
mistere, care abia aşteaptă să fie descoperită. Tocmai de aceea copiii ascultă şi apoi citesc cu
nesaţ basmele şi poveştile copilăriei. Copiii se identifică, pe plan imaginar, cu eroii din
poveşti, iar datoria noastră este să deschidem uşa acestei lumi şi să-i conducem în aventurile
fantastice, alături de eroii lor preferaţi, să le încântăm universul cu lumină, formă sau culoare.
Lumea copilăriei cu valorile sale oferă elevilor posibilităţi de a crea în domeniul
literar sau plastic, de a-şi dezvolta imaginaţia, aptitudinile creatoare şi talentul literar-artistic.
Prin acest proiect dorim să înţelegem lumea minunată a copilăriei, să cunoaştem mai bine
preocupările, dorinţele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de elevi.
Elevii vor oglindi în lucrările lor literare sau plastice, prin cuvânt sau culoare, lumea
mirifică a basmelor ori își vor imagina aventuri palpitante alături de eroii preferați.

OBIECTIVE PROPUSE:
Obiectivele specifice ale proiectului:
O1: Creșterea interesului față de lectura basmelor populare sau culte, pentru 360 de
elevi din 30 de școli / județe, din întreaga țară;
O2: Dezvoltarea simțului artistic şi a capacității de a comunica prin intermediul artei
cuvântului sau culorii, a creației literare și plastice, pentru 360 de elevi din 30 de școli/județe
din întreaga țară;
O3: Realizarea unor schimburi de idei și bune practici între 360 de elevi și 120 de
cadre didactice din 30 de școli / județe din întreaga țară;
O4: Conștientizarea părinților şi a comunității locale de calitatea muncii desfășurate
de elevi şi cadrele didactice prin diseminarea rezultatelor proiectului în presa locală și în 30 de
școli/județe, într-un interval de 6 luni;
GRUPURI ŢINTĂ VIZATE:
Concursul se adresează elevilor şi copiilor din:
a. Ciclul preprimar
b. Ciclul primar

c. Ciclul gimnazial
ETAPE ŞI LOC DE DESFĂŞURARE:
Toate activitățile se vor desfășura la Școala Gimnazială „Grigore Silași”,
conform următorului calendar:
• Lansarea concursului: 20 februarie 2015
• Înscrierea participanților: 23 februarie 2015 - 30 aprilie 2015
• Jurizarea lucrărilor: 4 mai 2015 – 18 mai 2015
• Premierea câștigătorilor: 1 iunie 2015
DATE DESPRE ORGANIZATORI:
Şcoala Gimnazială ,,Grigore Silaşi” Beclean
Adresa: Piaţa Libertăţii, nr.19, Beclean, Cod. 425100, jud. Bistriţa-Năsăud
tel. 0263343129, fax 0263343734
site www.scoalagrigoresilasi.ro
e-mail scoalagrigoresilasi@yahoo.com
reprezentată prin:
prof. Rus Vasile Gabriel, în calitate de director al școlii
și
prof. Szasz Carmen Valeria, în calitate de coordonator al concursului
și
Echipa de proiect / responsabili de secțiuni:
•
•
•
•

prof. Szasz Carmen Valeria - responsabil ciclul gimnazial;
prof. înv. primar Seserman Veturia – responsabil ciclul primar;
prof. înv. primar Cristea Ileana – responsabil ciclul preprimar şi clasa pregătitoare.
prof. înv. preprimar Vîrtic Ecaterina – responsabil ciclul preprimar şi clasa pregătitoare.

MODALITATEA DE FINANŢARE:
30% din bugetul concursului va fi asigurat de către Asociaţia PRO EDUCAŢIE Beclean, iar
restul finanţării se va realiza prin intermediul MECTS.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE LA CONCURS.
PRECIZĂRI GENERALE:
1. Secţiuni:
a. Creaţie literară – se adresează elevilor din ciclul primar (clasele III-IV) şi gimnazial
(clasele V – VIII )
b. Creaţie plastică (desen, pictură, tehnici combinate – la alegere) – se adresează
elevilor din ciclul preprimar, clasa pregătitoare și clasele I-II.
TEMA CONCURSULUI, comună celor două secţiuni, este:
PRIN CUVÂNT SAU CULOARE, IMAGINEAZĂ-ŢI AVENTURI PALPITANTE
ALĂTURI DE EROII PREFERAŢI DIN LUMEA MIRIFICĂ A BASMELOR.

2. Depunerea lucrărilor:
 Fiecare profesor poate înscrie maximum trei elevi .
 Creaţiile literare se trimit atât în format electronic, cât şi tipărit, împreună cu fişa de
înscriere şi acordul de parteneriat.
 Cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere, precum şi creaţiile literare în format
electronic prin e-mail, până la data de 30 aprilie 2015, la următoarele adrese:
Ciclul primar (cls. a III-a, a IV-a ) culorilecopilariei2@yahoo.com
Ciclul gimnazial culorilecopilariei58@yahoo.com
 Creațiile plastice vor fi expediate prin poștă până la data de 30 aprilie 2015 (data
poștei). Fișa de înscriere va fi trimisă pe adresa:
Ciclul preprimar (grădiniță, clasa pregătitoare, și clasele I-II)
culorilecopilariei1@yahoo.com
Indiferent de secțiune, fiecare îndrumător va trimite şi prin e-mail fișa de
înscriere pe una din adresele specificate anterior!
Important!
 Materialele realizate de elevii dumneavoastră pentru concurs (creațiile literare tipărite,
creațiile plastice), fișa de înscriere, un plic (A4) pentru fiecare cadru didactic
participant, timbrat ( timbre în val. de 3 lei) și autoadresat, și acordul de
parteneriat vor fi expediate până în data de 30 aprilie 2015 (data poștei) pe adresa:
CRISTEA ILEANA
str. Aleea Ghiocelului, nr.2, bl.C20, sc.2, ap.6
loc. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, cod 425100
cu precizarea „Pentru concursul CULORILE COPILĂRIEI”
Redactarea lucrărilor:
 Lucrările vor fi redactate în format A4, Times New Roman, caractere de 12,
spațiere la un rând;
 Textul va fi tehnoredactat cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ţ, ş) (Nu se admit
lucrări tehnoredactate fără diacritice);
 Ciclul primar - maxim 1 pagină A4, ciclul gimnazial – maxim 3 pagini
 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
 Numele autorului, al profesorului îndrumător şi instituția de provenienţă se vor
scrie în colţul din dreapta, sus. (Times New Roman 12);
 Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol.
 Profesorii îndrumători îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
 Lucrările care nu respectă cerinţele de mai sus vor fi eliminate din concurs.
 Lucrările plastice vor fi realizate pe coală A4 – desen, pictură, colaj sau tehnici
combinate (la alegere).
Pentru CREAŢIILE PLASTICE:
- Lucrările plastice vor fi realizate pe coală A4 – desen, pictură, colaj sau tehnici
combinate (la alegere).

- Pe faţa lucrărilor plastice, în partea dreaptă jos se va găsi eticheta din Anexa 2,
completată
PRECIZĂRI PRIVIND JURIZAREA LUCRĂRILOR :
Jurizarea se va face în perioada 4 mai 2015 – 18 mai 2015
Juriul va fi format din cadre didactice de specialitate.
Toţi participanţii vor fi informaţi de clasament pe site-ul şcolii sau pe blogul
proiectului şi vor fi invitaţi la Beclean pentru festivitatea de premiere.
www.scoalagrigoresilaşi.ro
http://culorilecopilariei2013.blogspot.ro/
ITEMI PE BAZA CĂRORA SE VOR EVALUA CREAŢIILE ELEVILOR:
• elemente de originalitate;
• sensibilitate faţă de problema compoziţiei;
• corectitudinea exprimării;
• respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie;
• alegerea unui titlu sugestiv prin raportare la conţinutul lucrării;
• succesiunea logică a ideilor din conţinut;
• folosirea creativă a figurilor de stil, asimilate din lectura particulară sau din lecţiile de
literatură;
• lucrări plastice originale.
PRECIZĂRI PRIVIND PREMIEREA ELEVILOR:
Premierea va avea loc în 1 iunie 2015. Se vor acorda premiul I, II, III şi menţiuni (25%
din numărul participanţilor) pentru fiecare dintre secţiuni.
Toţi elevii şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare. Cei care doresc,
pot solicita broşura concursului (Carte cu ISBN) şi DVD-ul „Culorile copilăriei”(cu ISSN).
Pentru cei care nu vor putea fi prezenţi, diplomele, DVD-ul şi broşura concursului vor fi
trimise prin poştă.
Realizarea broşurii „ Culorile copilăriei”(creaţiile literare) – carte cu ISBN şi
a unui DVD cu titlul „Culorile copilăriei” (creaţiile plastice) (cu ISSN)
Broşura şi DVD-ul cu titlul „Culorile copilăriei” vor cuprinde toate lucrările (creaţii literare şi
plastice) participante la concurs.
Notă: Nu se percepe taxă de înscriere la concurs.
Doar cei care doresc să primească broşura concursului (carte cu ISBN – cuprinde
creaţiile literare) şi DVD-ul concursului (cuprinde creaţiile plastice – are ISSN), care vor
cuprinde toate creaţiile elevilor participanţi şi îi va avea drept colaboratori pe profesorii
îndrumători, vor plăti o taxă de 25 lei. Cei care doresc DVD-ul vor plăti taxa de 10 lei.
Banii vor fi trimişi în plic sau prin mandat poştal la adresa:
CRISTEA ILEANA
str. Aleea Ghiocelului, nr.2, bl.C20, sc.2, ap.6
loc. Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud, cod 425100
cu precizarea „Pentru concursul CULORILE COPILĂRIEI”
RELAŢII SUPLIMENTARE:
 Cristea Ileana – 0740787527 ; culorilecopilariei1@yahoo.com
 Seserman Veturia – 0744906209 ; culorilecopilariei2@yahoo.com
 Szasz Carmen Valeria – 0740550175; culorilecopilariei58@yahoo.com
 Vîrtic Ecaterina – 0749814316

Vă așteptăm cu drag!
ANEXA 1
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL
„CULORILE COPILĂRIEI”
Ediţia a III-a
NUMELE şi PRENUMELE:
SPECIALITATEA:
INSTITUTIA:
ADRESA :
TELEFON:

E-MAIL:

Nu se percepe taxă de participare la concurs. Cei care doresc să primească un exemplar
din Broşura concursului (carte cu ISBN), care va cuprinde creaţiile elevilor şi îi va avea drept
colaboratori pe profesorii îndrumători, vor plăti 25 lei. Aceştia vor include în plicul cu lucrări
şi copia de pe mandatul poştal sau banii. Cei care doresc DVD (cu ISSN) cu creaţiile plastice
vor plăti 10 lei. Aceştia vor include în plicul cu lucrări şi copia de pe mandatul poştal sau
banii.
BROŞURA CONCURSULUI: DA____

NU_______

DVD –ul CONCURSULUI :

NU_______

DA____

Tabel cu elevii participanţi:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa/Grupa

Secţiunea

Titlul lucrării

1.
2.
3.

Cadru didactic participant:
Prof. ………………………

ANEXA 2
Etichetele pentru creațiile plastice – față, dreapta, jos

TITLUL LUCRĂRII:
NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI:
GRUPA/CLASA:
INSTITUŢIA:
LOCALITATEA ŞI JUDEŢUL:
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
Titlul operei literare ilustrate :

TITLUL LUCRĂRII:
NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI:
GRUPA/CLASA:
INSTITUŢIA:
LOCALITATEA ŞI JUDEŢUL:
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
Titlul operei literare ilustrate :

TITLUL LUCRĂRII:
NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI:
GRUPA/CLASA:
INSTITUŢIA:
LOCALITATEA ŞI JUDEŢUL:
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
Titlul operei literare ilustrate :

