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VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG LUCRARILE IN PERIOADA 04 - 25
mai, 2016

D.PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. ARGUMENT
1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului trebuie să însemne multe bucurii pentru copii,
baloane colorate, jucării, dulciuri, hăinuţe noi, jocuri şi distracţii în parcuri, prietenii noi,
generozitate, dragoste, inocenţă, puritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări, desene pe asfalt,
filme, urări, felicitări.
Aşadar concursul ,,Copil ca tine sunt şi eu!” se încadrează în sfera aceasta care îşi propune
să valorifice potenţialul creator al copiilor şi ne îndeamnă, pe noi, cei mari, să ne minunăm şi
să ne bucurăm de fiecare zi şi clipă a vieţii, precum cei mici. Să sărbatorim alături de copii şi să
ne lasăm inspiraţi de bucuria lucrurilor simple sau … să nu uităm de copilul din noi. Aşadar,
această zi este un bun prilej pentru a uita de toate grijile, de a ne aminti de „cea mai frumoasă
iluzie” …copilăria
Sub îndrumarea noastră, a educatorilor, cei mici reuşesc să realizeze lucrări originale, pline
de semnificaţii, frumuseţe şi culoare. Ne dorim, aşadar, o sărbătoare specială, un 1 Iunie în care
copilăria să fie la ea acasă!

D.2. Scopul proiectului
Valorificarea potenţialului creativ prin realizarea unor lucrări artistico-plastice, folosind
materiale diverse şi tehnici adecvate.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;
 Realizarea unui schimb de experienţă eficient între cât mai multe cadre didactice şi unităţi
din învăţământul preşcolar;
 Promovarea creativităţii şi originalităţii în demersul didactic;
 Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte
din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţă socială);
 Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin activităţile artistico-plastice;
 Formarea şi consolidarea unor deprinderi şi tehnici de lucru specifice activităţilor de desen
şi pictură;
 Organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor.
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REGULAMENTUL CONCURSULUI
1. Concursul se încadrează în ,,Domeniul cultural artistic, arte vizuale”
-desen;
-pictură;
-colaj;
2. Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 3 lucrări, indiferent de
tehnica de lucru.
3. Lucrările pot fi realizate în funcţie de imaginaţia fiecărui copil, folosindu-se orice fel
de materiale, sau suport de lucru, respectându-se însă, tema concursului.
4. Creaţiile copiilor vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj hotărât de un juriu de
specialitate. Criterii de evaluare a lucrărilor: originalitate, creativitate
5. Se vor acorda premiile: I, II, III şi menţiuni, pe categorii de vârstă.
6. Lucrările vor fi etichetate pe spate, astfel: numele/prenumele preşcolarului; grupa,
numele/prenumele cadrului didactic coordonator, grădiniţa, localitatea , judeţul.
7. Lucrările nu se restituie.
8. Lucrările copiilor vor fi expuse la Casa Municipală de cultură ,,Florica Cristoforeanu”,
Rm.Sărat, în perioada 23 mai-16 iunie 2016.
9. Înscrierea copiilor participanţi la concurs, se face prin poştă (cu menţiunea pentru
Concursul regional ,,Copil ca tine sunt şi eu!” direct la grădiniţă, la adresa:
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Muguraşii”, Str. C.Brâncoveanu, nr.13,
Rm.Sărat, Jud.Buzău,în perioada 04 mai- 23 mai 2016.

Plicul va conţine:
- fişa de înscriere
- lucrările copiilor- maxim 3
10. Colegele dim Municipiul Buzau care doresc să participe pot depune lucrările la
G.P.P. Nr.6- Buzău, b-dul Gării, nr.19, Director, Fuştei Maria.
11. Nu se percepe taxă de participare!
12. Expedierea diplomelor şi a tabelului cu participanţii(scanat) se face on-line la
adresele consemnate în fişa de înscriere, până la 30.06.2016.
Pentru alte informaţii, puteţi suna la numerele de telefon :
0727070645-Alexandru Rodica 0766352265-Dragomir Daniela
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURS REGIONAL
,,COPIL CA TINE SUNT ŞI EU!”
Ediţia a IV-a, Rm.Sărat, 2016
Numele şi prenumele cadrului didactic...............................................................
Şcoala/Grădiniţa..................................................................................................
Grupa...................................................................................................................
Adresa unităţii de învăţământ.............................................................................
Telefonul îndrumătorului.....................................................................................
E-mail îndrumător................................................................................................
Adresa pentru corespondenţă…………………………………………………

Nr.crt.

Numele si prenumele preşcolarului

Secţiunea

1
2
3

Cadru didactic îndrumător,

Grupa

