Concursul interjudetean cultural artistic-arte vizuale
“ VIAŢA ÎN OCHI DE COPIL”
Ediţia a III-a, 2014
Concurs iniţiat de Şcoala Gimnaziala Specială, Orasul Vălenii De Munte, inscris in C.A.E.R. 2014(fara
finantare MEN), pozitia 1082
ARGUMENT
Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. Orice! Este vârsta
la care suntem cel mai aproape de Dumnezeu şi de toate tainele existenţei. Ne putem întâlni oricând cu
balaurul cu şapte capete, cu zgripţuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi din filme sau benzi desenate,
putem vizita orice loc din lume cu ochii minţii şi să credem cu tărie că am fost acolo cu adevărat...
Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem şi râdem în
aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care suntem singuri şi totodată cu toată
lumea.
Lumea copilăriei cu valorile sale oferă copiilor posibilităţi de a crea la nivel plastic şi nu numai. Să
încercăm să înţelegem această lume minunată, să le cunoaştem dorinţele, să-i lăsăm să-şi îndeplinească în
mod plăcut şi util visul de copil prin intermediul limbajului plastic.
SCOPUL:
Stimularea creativitatii si a potentialului artistic al elevilor prin aplicarea unor tehnici specifice artelor
plastice si abilitatilor practice.
OBIECTIVE:
 dezvoltarea abilităţilor elevilor cu dizabilităţi prin activităţi creative;
 descoperirea elevilor cu aptitudini;
 realizarea unui schimb de experienţă între şcoli;
 stimularea capacităţii creative pentru realizarea unor produse cu ocazia zilei de 1 Iunie.
GRUP ŢINTĂ :
 Elevii cu C.E.S. din şcolile speciale, clasele I-VIII/ X ;
 Elevii cu C.E.S. integrati în şcolile de masă, clasele I-IV .
SECŢIUNI:
I. Desen- pictura (format A4);
II. Colaj (format A5/A4);
III. Pliant (format A4).
TEMA: Tărâmul magic al copilăriei
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
 noi proiecte ce vor fi elaborate după finalizarea proiectului;
 menţinerea / dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului.
DESFASURAREA CONCURSULUI :
 Promovarea/Informarea prin intermediul internetului, privind desfasurarea concursului;
 Concursul se adreseaza elevilor din scolile speciale, clasele I-VIII/ X si elevilor integrati clasele I-IV
 Concursul va cuprinde patru secţiuni: desen/pictură, colaj şi pliant ;
 Confirmarea inscrierii in concurs pe una din adresele echipei de proiect în perioada 1-14 martie;
 Înscrierea se va face pe baza formularului anexat;
 Lucrările vor fi expediate în perioada 1-12 mai 2013 (dată limită de expediere).

Regulament de participare:
Se acceptă cinci lucrări pentru fiecare cadru didactic îndrumător.
Taxa de participare de 5 ron pentru fiecare cadru didactic, include cheltuieli pentru tipărirea
diplomelor, expedierea acestora şi organizarea expoziţiei.
Această taxă va fi trimisă în plicul ce conţine lucrările elevilor.
Formularul de înscriere (completat pentru fiecare cadru didactic ) însoţit de lucrari, protocolul de
colaborare (poate fi unu la nivel de scoala), taxa de participare şi plic autoadresat format A4 vor fi trimise la
adresa: ŞCOLA GIMNAZIALA SPECIALA , VĂLENII DE MUNTE,
ORAŞ: VĂLENII DE MUNTE, STR. BERCENI, NR. 42 A
JUD. PRAHOVA, COD POSTAL: 106 400 , cu specificaţia pentru Concursul “ VIAŢA ÎN OCHI DE
COPIL”.
Protocolul de colaborare, anexat se completează şi semnează în dublu exemplar, urmând ca un
exemplar să fie retransmis şcolii participante odată cu diplomele participanţilor.
Cadrele îndrumătoare ce doresc să participe cu mai puţin de cinci lucrări vor trimite aceeşi taxă.
Un elev poate participa la mai multe secţiuni, dar cu o singură lucrare pe secţiune.
Pe spatele lucrarilor trimise se va lipi eticheta (conditie eliminatorie) :
Elev/ă
Clasa
Şcoala
Localitatea
Coordonator
Titlul lucrării
Secţiunea
Expoziţia va fi organizată in perioada 26 mai- 3 iunie 2013 , cu ocazia Zilei internaționale a copilului.
Lucrările premiate şi fotografii de la expoziţie vor apărea în revista judeteana a invatamantului special.
•lucrările care nu se includ în tehnică , secţiune, tema sau format, sunt eliminate;
• vor fi depunctate lucrările care conţin mesaje violente sau cele care sunt preluate de pe internet;
• nu se admit contestaţii;
• nu se acorda premii în bani;
• expedierea lucrărilor: dată limită (data poştei) – 12 mai 2014;
• lucrările indiferent de secţiune, nu vor fi înapoiate participantului.
Evaluarea
Se va face în data de 2 iunie 2014, de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori.
Crirerii de evaluare:
1. desen-pictura( marime A4): - Unitatea compoziţiei, încadrarea în tema;
anexa 1
- Nota personală, originalitate, creativitate ;
- Acuratetea lucrarii;
- Raportul între elemente, proporţii;
- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină).
2. colaj ( marime A4/A5): -Acuratetea lucrarii;
anexa 2
- Unitatea compoziţiei, încadrarea în tema;
- Nota personala, originalitate, creativitate;
- Claritatea, puterea sugestivă mesajului;
- Compunerea spaţiului (încadrarea în pagină)
3. pliant( marime A4): - Compunerea spaţiului si acuratetea lucrarii ;
anexa 3
- Unitatea compoziţiei, încadrarea în tema;

– Cantitatea şi calitatea informaţiilor furnizate;
– Claritatea , puterea sugestivă a textului;
– Nota personala, originalitate, creativitate.
– evaluarea va fi realizata de o comisie formata din 5 persoane(4 cadre didactice din scoala gazda si un
reprezentant al Muzeului);
– Evaluatori:
prof. MOISE MADALINA
Prof. MIU ANGELICA
Prof. RADU CATALINA
Prof.ed. COMISEL CLAUDIA
Muzeograf MORARU DANIELA
– cadrele didactice membre in comisia de evaluare nu vor fi profesori coordonatori/ indrumator in
relizarea lucrarilor participante in concurs;
Premierea:
- premiile ( I, II, III si mentiuni) se vor acorda în procent de 70% din numarul total al lucrarilor
participante pentru fiecare secţiune;
– se acorda diplomă de participare pentru elevi si adeverinte de participare pentru cadrele didactice
îndrumatoare .
 Premierea lucrărilor: 3 Iunie 2014;
 in perioada 4-9 iunie 2014 emiterea si scrierea diplomelor, adeverintelor de participare si trimiterea
rezultatelor in format electronic scolilor participante;
 Expedierea diplomelor pe adresa indicată de fiecare cadru didactic îndrumator: 10-11 iunie
2014.
Echipa de proiect -date de contact:
o Coordonator-prof. MIU ANGELICA- e-mail:angelica_miu@yahoo.com,
telefon: o723965547;
o Prof. MOISE MADALINA- e-mail: madalinamoise77@yahoo.com,
telefon: 0766461296;
o Prof.ed. COMISEL CLAUDIA – e-mail: a.comisel@yahoo.com,
telefon: 0726548920
Director,
prof. STANICA FLOAREA

Vă aşteptăm lucrarile cu mult interes!

ŞCOALAGIMNAZIALA SPECIALA, ORASUL
VALENII DE MUNTE
Nr. .................. din .........................
Loc. VALENII DE MUNTE,
str. BERCENI, nr. 42A
JUDEŢUL PRAHOVA

ŞCOALA/CENTRUL .................................................
.......................................................................................
Nr. ................. din .............................
Loc:………………………………………….. Jud:…………………….
Str:…………………………
Tel:

Protocol de colaborare

Concursul interjudetean cultural artistic-arte vizuale
“ VIAŢA ÎN OCHI DE COPIL” editia a III-a
I. Încheiat între:
a) ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALA VALENII DE MUNTE , loc. VALENII DE MUNTE, str. BERCENI,nr. 42A,
JUDEŢUL PRAHOVA, reprezentată prin prof. STANICA FLOAREA in calitate de director si
prof. MIU ANGELICA, MOISE MADALINA si COMISEL ANDA, in calitate de coordonator si organizatori
ai CONCURSULUI INTERJUDETEAN “ VIAŢA ÎN OCHI DE COPIL”
b) ŞCOALA/CENTRUL...............................................................................................................................
reprezentată prin Director …………………………….………………..................................., respectiv
înv./prof.………………………………………………………………………………………............................................................ în
calitate de coordonator al elevilor participanti la CONCURSULU INTERJUDETEAN “ VIAŢA ÎN OCHI
DE COPIL”
2. Obiectul contractului:
Colaborarea între pǎrţi,în vederea organizării şi desfăşurării CONCURSULUI INTERJUDETEAN “ VIAŢA ÎN
OCHI DE COPIL”
3. Grup ţintă:
 Elevii cu C.E.S. din şcolile special, clasele I-VIII/ X;
 Elevii cu C.E.S. integrati în şcolile de masă, clasele I-IV .
4. Obligaţiile părţilor:
A) Scoala organizatoare se obligă:
- sa popularizeze concursul la nivel local, judetean;
-sa distribuie regulamentul concursului scolilor si institutiilor partenere;
-sa organizeze toate activitatile cuprinse in regulamentul concursului, in conditii optime;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- sa asigure un juriu de specialitate;
- să ofere diplomele şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;
- sa mediatizeze concursul, precum si rezultatele acestuia.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală, in comunitate;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să respecte regulamentul de desfasurare al concursului;
- să respecte conditiile prevazute in acord;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. .Dispoziţii finale :
-Nici una dintre pǎ rţi nu are dreptul sǎ iniţieze activitǎ ţi sau acţiuni care implicǎ şi responsabilitǎţi
pentru cealaltǎ parte fǎ rǎ acordul acesteia .
-prezentul protocol este valabil pe durata concursului 17 februarie 2014- 20 iunie 2014 .
ŞCOALA GIMNAZIALA SPECIALA, OR. VALENII DE MUNTE

DIRECTOR,
Prof. STANICA FLOAREA
Coordonator proiect,
Prof. MIU ANGELICA

Partener ____________________________________
DIRECTOR,

FIŞA DE ÎNSCRIERE
Concursul interjudetean cultural artistic-arte vizuale
“ VIAŢA ÎN OCHI DE COPIL”
Ediţia a III-a, 2014

UNITATEA ŞCOLARĂ...................................................................................................................
ADRESA UNITĂŢII ŞCOLARE(localitatea, strada,nr., judeţ, cod poştal)

................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
CADRUL DID. COORDONATOR.................................................................................................
SPECIALITATEA................................................................................................CLASA................

Nr.
crt.

Numele şi prenumele elevilor
participanţi

Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Semnătură cadru didactic,

