CONCURS JUDETEAN DE CREAŢIE PLASTICĂ
și
EXPUNEREA ORALA A TEMEI ALESE
DESFĂȘURAT LA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Mircea cel Bătrân” - PITEȘTI
LA PAS PRIN EUROPA
cu tema CAPITALE EUROPENE
ediţia a V-a, 9 mai 2019
CLASELE PREGĂTITOARE, CLASELE I-IV
(C.A.E.E.J. Sem al II-lea, poziţia 124)

Concursul se adresează elevilor ciclului primar (clasele pregătitoare, clasele I clasele a IIa, a III-a şi a IV-a), având ca scop deschiderea de drumuri noi spre afirmare şi cunoaştere,
stimularea şi valorificarea potenţialului artistico-creativ al elevilor, cu referire la capacitatea de a
crea, concepe şi realiza picturi (pe o temă dată), dezvoltarea gustului pentru frumos şi
promovarea tinerelor talente, cat si a dezvoltarii elocventei de la varste mici.

•

Grup tintă:

-direct: elevii ciclului primar , pe grupe de vârstă (clasele pregătitoare, clasele I, clasele a II-a, a
III-a şi a IV-a);
-indirect: părinţii, cadrele didactice îndrumătoare, comunitatea, Direcţia Generala de Asistenta
sociala, Casa Corpului Didactic, Inspectoratul Şcolar Judeţean-Arges, Palatul Copiilor şi
Elevilor, Consiliul Judeţean Argeş.
•

Durata:
a ) An şcolar 2018 -2019
b) Termen înscriere – 4 mai 2019
Desfăşurare concurs şi jurizare - 9 mai 2019
Afişarea rezultatelor - 9 mai 2019

REGULAMENT DE PARTICIPARE
Condiţii de participare:
- Cadrele didactice care doresc să-şi înscrie elevii vor organiza activităţi, urmărindu-se
anumite aspecte: mediatizarea proiectului în şcoală, evaluarea rezultatelor activităţilor
desfăşurate în vederea selectării, premierea celor mai buni elevi în vederea participării la
concurs.
- Concursul este destinat elevilor cu reale înclinaţii artistico-plastice selectaţi în
prealabil la nivel de şcoală.
Înscrierea concurenţilor:
- Pot participa la acest concurs grupe de cate 3 elevi din clasele pregătitoare, claselor I,
claselor a II-a, a III-a şi a IV-a din unităţile şcolare din judeţ, maximum 2 lucrări/cadru
didactic - în limita a 150 locuri; - Cadrele didactice coordonatoare sunt rugate să trimită fişa de
înscriere centralizată la nivel de şcoală (Anexa 1) până la data de 4 mai 2019, la Şcoala
Gimnazială

„Mircea

cel

Bătrân”,

Piteşti,

numai

pe

adresa

de

e-mail

scoala13pitesti@yahoo.com, cu menţiunea, pentru concursul LA PAS PRIN EUROPA din
data de 9 mai 2019;
-Lucrările pot fi trimise(etichetate pe dosul plansei-Anexa 1)pe adresa școlii (Str.
Zimbrului, Nr. 3, Pitești, Argeș) sau pot fi aduse la secretariatul unității până la data de 4 mai
2019.
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii.
- Nu se percepe taxă de înscriere.
Desfăşurarea concursului:
-Preselecţia se va realiza la nivelul şcolilor partenere;
-Faza finală a concursului va avea loc la Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Piteşti,
9 mai 2019, cu participarea directă a echipajelor, începand cu ora 13;

-Evaluarea lucrărilor va fi efectuată de către un juriu format din cadre didactice de specialitate,
miercuri, 9 mai 2019;
-Afişarea rezultatelor: 9 mai 2019, după ora 18,00,
-Diplomele se vor înmâna până la data de 15 iunie 2018.
Premii:
- Se vor acorda premii avizate de I.S.J.Argeş pentru fiecare grupă de vârstă/echipaj după
cum urmează: premiul I, premiul II, premiul III, menţiuni (15% din numărul participanţilor);

Criterii de evaluare
Lucrările vor fi sustinute de catre echipaje şi apreciate de către juriu, urmărindu-se
următorii indicatori de evaluare:
- raportarea la temă;
- talentul, gradul de originalitate şi imaginaţie dovedită de elevi prin lucrarea realizată;
- implicarea şi traducerea stării de spirit prin înţelegerea şi redarea fenomenului relatat cu
imagini elocvente, expresii plăcute şi limbajul caracteristic vârstei.

Standarde, indicatori
Realizarea creaţiilor artistice

(afişelor) se face pe format A3-A2, folosindu-se

acuarele,carioci, creioane colorate.
Spaţiul plastic compus trebuie să fie armonios şi expresiv, respectând, pe de o parte
elementele de limbaj plastic folosite, iar pe de altă parte, corectitudinea formelor şi a proporţiilor,
cat si tehnica compunerii spatiului plastic sau al afişului.
•

Calendarul activităţilor

Concurs „LA PAS PRIN EUROPA ” cu tema „CAPITALE EUROPENE”.

1. Mediatizarea proiectului;
2. Semnarea parteneriatelor între şcolile participante;
3. Dezbateri în şcoli pe teme cum ar fi : Capitalele Europei, traditii ale tarilor Europei,
simboluri ale capitalelor Europei.
4. Realizarea selecţiei elevilor la nivel de clasă/şcoală.

5. Concurs de educaţie plastică, joi 9 mai 2019.
6. Jurizarea lucrărilor.
7.Organizarea unei expoziţii cu lucrările premiate.
8.Anunţarea premiilor.
•

Metode si tehnici de lucru:

➢ dezbateri în şcoli pe tema Europa copiilor;
➢ crearea unor picturi/ afiş pe tema Capitale europene;
➢ expoziţii cu lucrările echipajelor premiate;

Forme de organizare: pe echipe;
•

Rezultate:

- expunerea celor mai bune afişe, picturi intr-o expozitie;
- fotografii, expoziţii în spaţiul public cu activităţile desfăşurate;
- mesajele vor fi transmise pe numeroase căi: revista şcolii, ziare, pliante, fluturaşi, afişe,
anunţuri la ziare;
•

resurse proprii

- baza materială a şcolii;
•

resurse parteneriale:

- şcolile solicitante;
-

Inspectoratul Şcolar Judeţean-Argeş;

-

Casa Corpului Didactic;

-

Palatul Copiilor şi Elevilor;

-

Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului,

-

Biblioteca Judeţeană Argeş;

ANEXA 1
Fişa de înscriere
Concursul de educaţie plastică

LA PAS PRIN EUROPA
cu tema
„CAPITALE EUROPENE”.
desfăşurat la Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Piteşti
9 mai 2019
Şcoala ................................................................................................................
Adresa şcolii ……………………………………………....................................
E-mail.................................................................................................................
Nr. telefon..........................................................................................................
Numele şi prenumele elevului-echipa

Nr.

Clasa

Numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător

crt.
1.
2.
3.
Numele capitalei

Eticheta:

Numele capitalei reprezentate__________________
Elevi: _____________________________________________
Clasa_____________
Scoala____________________________________
Prof. coordonator___________________________

Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătran”, Piteşti

Şcoala ........................

Tel.: 0248 / 276340

Tel.: ..............................

Nr.............../.....................

Nr. ............. /.....................

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL
,, La pas prin Europa ”
EDIŢIA a V a
MAI 2018

Art.1 Prezentul Acord de parteneriat se încheie între Şcoala Gimnazială „Mircea cel
Bătrân”, Piteşti , reprezentat de director prof. Dinculescu Dragoş, profesor Caramalău
Eugenia,Lipa Mihaela în calitate de Aplicant şi Şcoala/Liceul.............................................. ,
reprezentat
de
director...............................………………şi
prof.……………………….........................................în calitatea de Partener, au convenit asupra
următoarelor responsabilităţi pentru o bună colaborare în cadrul parteneriatului educaţional ,,La
pas prin Europa’’ editia a IV -a, 2017-2018
Art. 2 Scopul acordului
Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între insti
tuţii îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi realizarea
proiectului educaţional ,,La pas prin Europa’’ prin implicarea în activităţile propuse.
Art. 3 Durata
Prezentul acord intră in vigoare de la data semnării şi trimiterii lui către organizatori
şi se desfăşoară din 1aprilie până pe 15 iunie 2018.
Art. 4. Obligaţiile părţilor (prezentarea responsabilităţilor concrete pentru fiecare
partener şi a obligaţiilor comune)
Rolul instituţiei iniţiatoare:
- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului;
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la expoziţiile finale;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;
Rolul instituţiei partenere:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.

Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:
1.Participarea la proiect şi concurs;
2.Mediatizarea acţiunilor comune;
3.Analiza, pe bază de rapoarte, a realizării obiectivelor comune, a respectării direcţiilor
principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în programele anuale convenite.
Realizarea protocolului:
Constituie un motiv de nerealizare a prezentului contract următoarele:
- Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
-Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea
activităţior prevăzută în protocol.
Art. 5. Incetarea protocolului de colaborare:
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
1.Acordul părţilor pentru încetarea contractului;
2.Scopul contractului a fost atins;
3.Forţă majoră, daca este invocată.
Anularea acestui protocol va fi facută sub forma unui anunţ scris cu minim 4 săptămâni
înainte de încetarea cooperării.
Art. 6. Dispoziţii finale
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. Protocolul are valabilitatea de 6 (
şase) luni, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru noi perioade, dacă niciuna
din părţi nu notifică celelalte părţi, cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum 1 lună
înaintea expirării perioadei de valabilitate.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor
semnatare ori de câte ori acestea contravin asupra amendamentelor propuse. Partea care are
iniţiative amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris,
propunerile respective.
Proiectul urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din
judeţ.
Încheiat, astăzi ......................., în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Director,
Prof. Dinculescu Dragoş

Director,

