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Centru de Educaţie Incluzivă „Sf. Stelian”,Costesti,Judeţul Argeş
Director - prof. Savu Mihaela Georgeta

EDIŢIA a II-a
22 MARTIE 2018
DOMENIUL ARTISTIC
NIVEL JUDEŢEAN

TIPUL PROIECTULUI: Interdisciplinar
TITLUL PROIECTULUI: “Fantezii de primăvară”
DOMENIUL ARTISTIC
PERIOADA: 01 martie-22 martie 2018
INSTITUŢIA COORDONATOARE: Centru de Educaţie Incluzivă Sf. Stelian,Costeşti, Jud. Argeş
PARTENERI:
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
• Grădiniţa cu Program Prelungit Fantezia,Costeşti
• Clubul Copiilor Costeşti
ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
• Prof. Tudosoiu Dumitru-Inspector Şcolar General-I.Ş.J. Argeş;prof. Hernest Adrian-Inspector
Şcolar Pentru Activităţi Extraşcolare-I.Ş.J. Argeş,prof. Toma Georgeta-Inspector Educaţie
Timpurie-I.S.J Argeş,Prof.Livezeanu Petre-Inspector Şcolar pentru Minorităţi-I.S.J
Argeş,Prof.Baicu Cornelia-Inspector Invatamant Special-I.S.J Arges
• Director
prof. psihopedagog Savu Mihaela Georgeta, prof. Popescu Lucica,prof.
Scărlătescu Liliana,prof.Cutic Mirela,prof. Vasilescu Simona,prof. Vasile Monica, prof.
Petrescu Mariana, prof. Raicu Maria Magdalena,prof.Stanga Narcisa- Centru de Educaţie
Incluzivă „Sf. Stelian”,Costesti
• Prof. Spirea Loredana, prof. Ilinca Adriana Florica, prof. TronaruNiculina, prof. Buican
Mariana, prof. Tănase Ioana, prof. Constantin Constantina, prof. Bratu Mihaela,prof.
Logoped Barbu Mihaela, adm. financiarDanciuLivia - Grădinița cu Program Prelungit ”
Fantezia” Costești;
• Prof. Vasilescu Sofia, prof. Molfea Maria, prof. Nicolae Gabriela, prof. Berevoescu Alina, prof.
Ionică Delia, prof. Tudoran Ana Maria, prof. Dicu Alexandru, secret. Florea Carmen – Clubul
Copiilor Costeşti;
COORDONATORI PROIECT:
- inspector școlar pentru Educație timpurie - prof. Toma Georgeta
- inspector învăţământ special -prof.Baicu Cornelia
- director prof. psihopedagog- Savu Mihaela Georgeta
- prof. Ilinca Adriana Florica
GRUPUL ŢINTĂ: preşcolarii / copii cu CES / şcolarii din ciclul primar.
SCOPUL:
- Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din grădiniţă/ şcoală şi al copiilor cu CES,
stimularea creativităţii şi expresivităţii copiilor prin transpunerea în lucrări artistico- plastice, folosind materiale
diverse şi tehnici adecvate.
OBIECTIVE:
- Formarea unor trăsături de caracter pozitive: respect reciproc, spirit de întrajutorare, îmbunătățirea abilităților
de comunicare, valorificarea prilejului oferit pentru cooptarea la activități specifice vârstei a copiilor cu CES.
-Testarea abilităților profesionale pentru crearea unui mediu educaţional care să faciliteze formarea la educabili
a unor comportamente responsabile
-Cunoașterea și evaluarea într-un cadru organizat, în afara ariei curriculare a capacității cognitive și afective a
copiilor și elevilorși transpunerea în practică a unor noțiuni, cunoștințe și exemplificări teoreticeinterdisciplinare
din domeniul pregătirii pentru viață și societate;

-Dezvoltarea comunicării interinstituționale, a parteneriatului educațional, creșterea calității procesului didactic,
dezvoltarea sferei relaționale educaționale între furnizorii de educație ( cadrele didactice) și copii, elevi, părinții
acestora și
comunitate;
- Dezvoltarea personală prin implicarea în activități extracurriculare, testarea experienței pedagogice în afara
cadrului școlar;
-Stimularea imaginaţiei si creativităţii preşcolarilor/şcolarilor şi promovarea lor în activităţile instructiveducative din grădiniţa de copii/şcoală;
- Încurajarea iniţiativei şi a libertăţii de exprimare;
- Cultivarea simţului estetic al preşcolarilor şi al şcolarilor.

ARGUMENT:
Primăvara bine ai venit! Nimeni în această lume nu se poate sustrage fascinaţiei cerului albastru,
susurului apelor, vuietului vântului, cântecului păsărilor, verdelui crud. Când poate fi mai firească,
nemăsurata curiozitate a copiilor , dacă nu primăvara?!
Bătrâni sau copii, toţi așteptăm mângâierea soarelui de primăvară, privim cu mult drag florile frumos
colorate, ascultăm forfota gospodinelor şi a insectelor, trilurile păsărelelor ca intr-un concert de Bach şi
respirăm aer curat de primăvară. Şi nimic nu e mai frumos decât reînnoirea naturii.
Aşteptarea îndelungată şi bucuria venirii primăverii cu vestitorii săi trezeste curiozitatea nestăvilită
a copiilor, interesul fată de schimbările din natură.
Să lăsăm copilul să creeze, căci acesta este verbul cu care operează şi care îmbină cât mai armonios
utilul cu plăcutul: jocul, învăţarea, munca şi creaţia.
Priveşte chipul fericit al unui copil, atunci când descoperă unele dintre aceste minuni şi frumuseţi şi
vei fi şi tu, la rândul tău, fericit! Ideea acestui concurs s-a nşscut în urma descoperiri bucuriei copiilor la
schimbările naturii în anotimpul primăvara ,învăluiţi fiind de „ Fantezii de Primăvară”.
RESURSE:
- umane:preșcolarii
și
școlarii
participanți,copii
organizatoare/îndrumătoare ale elevilor, parteneri implicați
- materiale: lucrările elevilor
- financiare : fonduri proprii
- de timp:

cu

CES

cadrele

didactice

INDICATORI:
Creaţiile artistice vor respecta următoarele cerinţe:
*SECŢIUNEA I
Colajele vor fi realizate în tehnică la alegere,vor respecta tema propusă,vor fi în format A4, pot fi
utilizate materiale din natură,hârtie creponată,carton,materiale textile etc. şi vor avea pe verso etichete;
*SECŢIUNEA a II a
Desenele vor fi realizate în tehnică la alegere,fără suport,vor respecta tema propusă,vor fi în format
A4, pot fi utilizate materiale diverse şi vor avea pe verso etichete;
*SECŢIUNEA a III a
Lucrările vor fi realizate în tehnică la alegere,vor respecta tema propusă, vor fi în format A4 şi vor
avea pe verso etichete;
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Centru de Educaţie Incluzivă Sf. Stelian,Costeşti, Jud. Argeş
REZULTATE AŞTEPTATE:- calitative- dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea
experienţei pozitive între cadrele didactice şi colectivele de copii pe care îi îndrumă,
-realizarea unor expoziţii,
-implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului,
-stimularea potenţialului artistic al copiilor,

-cantitative- antrenarea unui număr cît mai mare de cadre didactice şi copii în
activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.
EVALUARE:
Evaluarea cantitativă: respectarea termenelor planificate pentru realizarea activităților, numărul
de participanți în raport cu estimarea inițială, rezultate obținute, cantitatea de participanţi, etc. Evaluarea
se va efectua punctual pe parcurs și sumativ la finalizarea proiectului.
Evaluarea calitativă: măsurarea gradului de realizare a scopului și obiectivelor activităților (pe
parcurs) și a proiectului (la finalul acestuia), măsurarea impactului, evaluarea calității educative
(informații cu elemente de noutate sau de abordare interdisciplinară, evaluarea calității acțiunii (nivelul
de înțelegere și implicare, etc. ).
Strategii de evaluare:
Lucrările vor fi evaluate ţinându-se seama de următoarele criterii:
- respectarea tematicii, originalitatea lucrărilor, aspectul lucrării, creativitatea
- contribuţia individuală, talentul, imaginaţia pe care preşcolarul/elevul le dovedeşte prin lucrarea
realizată;
- mesajul estetic transmis;
Activitatea va fi organizată în Centru de Educaţie Incluzivă Sf. Stelian PRIN PARTICIPARE
DIRECTĂ .Se vor acorda premile I, II, III şi menţiune .Cadrele didactice vor primi diplome de
participare şi acordul de parteneriat. Diplomele vor fi expediate participanţiilor până în data de 15 aprilie
2018.
MEDIATIZARE:
Publicarea pe internet a unor materiale despre activităţile desfăşurate, inclusiv pe pagina Centrului pentru
Educaţie Incluzivă „Sf. Stelian” Costești și a celorlalte unități partenere;
Mediatizarea proiectului în unităţile de învăţământ implicate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş;
Mediatizarea activităților pe site-uri de socializare, în mass –media locală și județeană, în presă și prin
intermediul mesajelor distribuite;
DISEMINAREA PROIECTULUI:
-

Prezentarea proiectului la nivelul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, unităţilor şi instituţiilor
partenere şi la nivelul comunităţilor locale cu prilejul altor evenimente;

-

Toate lucrarile vor fi ataşate într-un portofoliu al concursului ce va fi pus la dispoziţia
preşcolarilor/şcolarilor şi părinţilor sub forma unor prezentări power point,pliante, afişe pe site-ul
instituţiilor partenere.

-

Realizarea unor materiale în format digital și postarea acestora pe site-ul Centrului pentru Educaţie
Incluzivă „Sf. Stelian” Costești și a celorlalte unități partenere, postarea pe platforme educative digitale a
proiectului și a rezultatelor obținute, crearea unui album foto și CD/ DVD-uri cu aspecte relevante de pe
parcursul desfășurării acestuia.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
Continuitatea proiectului se va realiza prin:
- posibilitatea continuării proiectului şi în anul şcolar 2018- 2019
- încheierea de acorduri parteneriale şi cu alte unităţi de învăţământ interesate în derularea unor
astfel de activităţi.
DATE DE CONTACT COORDONATORI:
-Prof. Savu Mihaela Georgeta- 0746605911/e-mail:mihaelasavu_ag@yahoo.com
-Prof. Ilinca Adriana Florica-0741193490/ e-mail adriana_nita81@yahoo.com

REGULAMENT DE ORGANIZARE
A. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR
Concursul este cu participare directă ,fără taxă de participare.
Concursul se va desfăşura în data de 22 MARTIE , ora 12.30, la Centrul de Educaţie Incluzivă “Sf.
Stelian”, Costeşti, jud. Argeş.
Se pot înscrie direct preşcolarii grădinitelor din judeţ. Participarea la concurs se face prin completarea
formularului de inscriere(ANEXA 1)și a acorduluide parteneriat(ANEXA 2),semnat și ștampilat în două
exemplare.
Pentru participarea directă vă rugăm să trimiteți formularul de înscriere, până la data de 19.03.2018,
pe adresa de email:adriana_nita81@yahoo.com.
B.CERINȚE PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR
- Creaţiile copiilor vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere (colaj, desen, pictură), pe suport
A4,încadrându-se în tema anunţată.
- Pe verso,in colţul din dreapta, jos, se vor scrie pe etichetă, cu majuscule (cu diacritice), următoarele
date:
- titlul lucrării
- numele şi prenumele copilului, clasa/grupa, şcoala/grădinița, localitatea şi judeţul
- numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
C.CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR:
- respectarea tematicii, originalitatea lucrărilor, aspectul lucrării, creativitate
- contribuţia individuală, talentul, imaginaţia pe care preşcolarul/elevul le dovedeşte prin lucrarea
realizată;
- mesajul estetic transmis;
- impactul la public.
Vor fi descalificate lucrările:
1.care nu respectă tema propusă;
2.copiate, xeroxate;
3.în care se observă intervenţia adulţilor.
D. FORMA DE ORGANIZARE:
Toţi concurenţii vor primi diplome de participare, iar cadrele didactice adeverințe de îndrumător
(până la sfârșitul semestrului al II lea).
Jurizarea lucrărilor se va face în data de 22.III. 2018. Se vor elibera diplome pentru locul I, II, III şi
menţiune. Nu se percepe taxă. Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Evenimentul va fi mediatizat în mass media locală. Detalii
suplimentare la adresa de e-mail:mihaelasavu_ag@yahoo.com/adriana_nita81@yahoo.com.Persoane de
contact:Savu Mihaela Georgeta,nr. telefon- 0746605911 /Ilinca Adriana Florica, nr. telefon-0741193490

ANEXA 1
CONCURS JUDETEAN
“Fantezii de primăvară”
- ediţia a II-a FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Unitatea de învăţământ:……………………………………………………......................................
Localitatea:……………...........................
Judeţul: …………………….....…………
Numele/prenumele cadrului didactic îndrumător:………………………………...........................
Adresa la care doriţi să primiţi diplomele:………………………………….....................................
.........................................................................................................................................
Adresa de e-mail / Nr. Tel. ...............................................................................................
A. Secţiunea I – colaj
NR.
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA
CLASA

TITLUL LUCRĂRII

B. Secţiunea II – desen
NR.
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA
CLASA

TITLUL LUCRĂRII

C. Secţiunea III – pictură
NR.
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA
CLASA

TITLUL LUCRĂRII

ÎNDRUMĂTOR,

ANEXA 2
Centru de Educaţie Incluzivă
“Sf. Stelian” ,Costeşti,Argeş
Str.Morii,Nr.7A
Tel./Fax 0248673398
scoalaspecialacostestiarges@yahoo.com
Director, prof. Savu Mihaela Georgeta
Nr._______ /______________

Şcoala/Grădiniţa..........................................................
....................................................................................
Adresa........................................................................
Tel. / Fax......................................................................
E-mail:........................................................................
Director,. …………………………………...........
Nr._______ /______________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi......................................intre:
Părţi contractante:
• CENTRUL DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ “SF, STELIAN”,COSTEŞTI, ARGEŞ, reprezentat de prof.
Savu Mihaela Georgeta, în calitate de director şi prof. Ilinca Adriana Florica, coordonator al Proiectului
Judeţean”Fantezii de primăvară”
•ŞCOALA/GRĂDINIȚA................................................................................................, reprezentată de
............................................., în calitate de director şi ............................................................în calitate de
partener (îndrumător al elevilor participanți) la Proiectul Judetean ”Fantezii de primăvară”.
Obiectul contractului
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia coordonatoare Centru de
Educaţie Incluzivă „Sf. Stelian”,Costeşti, Argeş, prin Proiectul Judeţean ”Fantezii de primăvară”.
Obligaţiile părţilor:
Coordonatorul se obligă:
- Să informeze unităţile preșcolare și școlare despre organizarea concursului
- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite
- Să respecte termenul de desfăşurare a concursului
- Să emită şi să distribuie diplomele copiilor premianţi
- Să distribuie diplomele de participare copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Partenerul se obligă:
- Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară
- Să pregătească copiii pentru activitate
- Să selecteze şi să expedieze lucrările care participă la concurs
- Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului
- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului
Grup ţintă:
Copiii din învăţământul preşcolar, primar şi copii cu CES
Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării
proiectului.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Director,
Prof. Savu Mihaela Georgeta

Director,
..........................................................

