


B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului: CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ
                                                                       «MĂICUŢA MEA»
Domeniul: cultural – artistic (integrat- literatură şi arte vizuale) 
Ediţia nr. a II-a
Număr participanţi: aprox. 200 elevi, cadre didactice
Tipul proiectului: judeţean
Bugetul proiectului: autofinanţare
Echipa de proiect:

Organizatori:
Înv. Gladiola Bondar
Înv. Ioana Fedeleş
Înv. Olivia-Cristina Bezim
Prof. Vsile Amariei, director
Prof. Daniel Calu, director adjunct
Prof. Sabie Ştefan, director adjunct

Membri/Colaboratori:
Înv. Raluca Tărniceru, resp. comisie învăţători 
Înv. Dumitrela Cuţuhan, membru C.A.
Înv. Luminiţa Gheorghiu
Înv. Ana Hopic
Înv. Anişoara Niţă
Prof. Liliana Chirilă, preşedinte Fundaţia “Scriitor Aurel Dumitraşcu”
Prof. Iliana Gavriluţ, responsabil formare continuă
Prof. Alina Budăi, consilier educativ
Prof. Anişoara Calu, responsabil C.E.A.C.
Bibliotecar, Liliana Manolache

Resurse:
Umane:

-responsabili de proiect la nivelul unităţii de învăţământ;
-elevi din ciclul primar;
-învăţători, părinţi, cadre didactice;
-reprezentanţi ai comunităţii locale.

Materiale:
-materiale de lucru specifice creaţiilor plastice şi literare; 
-calculator, aparat foto, diplome;
-spaţiu amenajat pentru expoziţie;
-mape pentru portofolii.

Informaţionale:     
-proiectul scris;
-evidenţa participanţilor din cadrul proiectului;
-portofoliul proiectului;
-site-uri pe internet;
-diplome şi revista online.

C. REZUMATUL PROIECTULUI 

a. Număr de elevi/cadre didactice implicate: aprox. 200 elevi, 15 cadre didactice
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:

-elevii claselor pregătitoare
-elevii claselor I-IV
-părinţi, cadre didactice

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:



1. Lansarea şi popularizarea concursului pe site-urile educaţionale, al şcolii şi în presă. 
Informarea copiilor, părinţilor, cadrelor didactice interesate de concurs.

2. Inscrierea elevilor în concurs pe baza Fişei de înscriere, la cele două secţiuni, la alegere. 
3. Realizarea şi trimiterea lucrărilor, a Fişei de înscriere şi a Acordului de parteneriat.
4. Realizarea expoziţiei de desene.
5. Evaluarea desenelor şi creaţiilor literare.
6. Acordarea de Diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni.
7. Realizarea revistei şcolare cu acelaşi nume, Măicuţa mea, nr. 2, online 

(http://scoalaborca.ro/; secţiunea Reviste şcolare).
8. Încheierea activităţii: raport final (clasamentul) în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor, 

activităţii de cerc pedagogic, pe site-uri educaţionale şi al şcolii, în presă.
d. Parteneri organizare: Fundaţia “Scriitor Aurel Dumitraşcu” Borca, C.D.I. Borca, Asociaţia 

“Epigonii” Borca.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument:
Copiii celebrează MAMA, fiinţa cea mai dragă din lume, prin desen şi poezie. Cuvântul şi

culoarea  răsar din sufletele inocente ale celor mici şi sunt dăruite cu toată dragostea mamei – femeia care
încântă copilăria, bucură sufletul, alintă suferinţele, dă tărie şi sens vieţii.

Prin intermediul acestui concurs ne dorim ca elevii să îşi dea frâu liber imaginaţiei şi sensibilităţii, 
exprimându-şi recunoştinţa, încrederea, iubirea faţa de fiinţa cea mai dragă şi iubită din lume – mama, 
prin modalităţi diferite, creaţie plastică şi literară.

D.2. Scopul proiectului: identificarea, valorificarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor 
prin implicarea lor în activităţi creative care să marcheze ziua de 8 Martie. Promovarea experienţelor 
pozitive din activitatea cadrelor didactice. 

D.3. Obiective specifice:
-educarea dragostei şi cultivarea respectului faţă de mamă;
-stimularea expresivităţii şi a imaginaţiei prin desen, pictură, şi text literar;
-identificarea mai multor soluţii pentru realizarea temei propuse;
-dezvoltarea spiritului competitiv;

D.4. Grupul ţintă: -elevii claselor pregătitoare şi I-IV; 
        -cadrele didactice din unităţile şcolare implicate;

D.5. Durata proiectului: 1 februarie – 15 aprilie 2014
D.6. Regulamentul concursului:
Concursul are două secţiuni:

   I. Desen/Pictură
II. Creaţie literară

Secţiunea I Desen/Pictură: portret Chipul mamei, format A4, tehnici de lucru diferite; în 
dreapta jos, faţă, se lipeşte o etichetă cu numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul, numele 
cadrului didactic îndrumător.

Secţiunea a II-a, Creaţie literară: poezii, compuneri, minieseuri, gânduri pentru şi despre 
mamă; creaţiile literare se vor scrie în Word, Times New Roman, 12; sub titlu, la două rânduri, se trec 
numele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, cadrul didactic îndrumător.

Creaţiile literare se transmit numai online, până pe data de 25 februarie 2014, la una din 
adresele de email: bgladiola@yahoo.com; ioana633@yahoo.com.

Desenele/Picturile împreună cu Fişa de înscriere, Acordul de parteneriat (2 exemplare, 
unul se returnează), semnat şi ştampilat de către şcoală se trimit până pe data de 25 februarie 2014, (data 
poştei) la una dintre adresele:

Înv. Gladiola Bondar                        Înv. Ioana Fedeleş
Com. Borca sau Com. Borca
Jud. Neamţ Jud. Neamţ
Cod 617075 Cod 617075



IMPORTANT:
1. Un cadru didactic poate înscrie în concurs maxim 4 (patru) lucrări, la alegere 

(desen sau/şi creaţie literară); Spre exemplu: 3 desene, o creaţie literară sau 2 desene şi 2 creaţii literare;
2. In vederea organizării expoziţiei, tipăririi diplomelor, fiecare cadru didactic participant 

contribuie cu 3 lei/ lucrare, suma poate fi inclusă în plicul cu lucrări;
3. Împreună cu lucrările se trimite un plic autoadresat timbrat corespunzător (3-4 lei). 

Dacă sunt mai multe cadre didactice la un plic autoadresat, acesta să fie timbrat cu 5-6 lei;
4. Cadrele didactice care înscriu în concurs numai creaţii literare (prin email), vor 

trimite şi plicul autoadresat cu celelate materiale cerute mai sus;
5. Acordul de parteneriat să fie corect completat la Antet cu numele şcolii, adresa, nr. de 

telefon; ştampila şi semnătura să fie vizibile;
6. In cazul în care doriţi să ne fiţi parteneri în organizarea concursului Măicuţa mea, 

ediţia a III-a, 2015, la nivel naţional, vă puteţi da acordul în Acordul de parteneriat bifând căsuţa 
corespunzătoare.

Expoziţia de desene se va realiza în cadrul C. D. I. Borca – 8 Martie 2014.
Evaluarea lucrărilor (desene, creaţii literare) se va realiza până la 31 martie 2014.
Realizarea revistei şcolare, Măicuţa mea nr. 2, (ISSN 2286 – 4040;  ISSN–L 2286 – 4040 )

în care se vor publica lucrările elevilor – 10 aprilie 2014   
             (http://scoalaborca.ro/wp-content/uploads/2012/11/Revista-Maicuta-mea1.pdf).

Diplomele şi un exemplar din Acordul de parteneriat vor fi trimise cadrelor didactice 
până la 15 aprilie 2014.

Evaluarea va fi realizată de către o comisie de evaluare ce va fi constituită din învăţători, 
prof. de desen, reprezentanţi ai părinţilor, Fundaţiei „Scriitor Aurel Dumitraşcu”, Asociaţiei 
„Epigonii”.

Criterii de evaluare: originalitate, creativitate, calitatea desenului, raportul dintre tema 
concursului şi conţinut (text scris, imagine – desen, pictură).

D.7. Rezultatele aşteptate:
-desene, picturi în tehnici diferite, format A4 – portret Chipul mamei;
-creaţii literare: poezii, compuneri, minieseuri;
-lucrări de calitate, originale;
-realizarea nr. 2 al revistei şcolare online, Măicuţa mea;
-parteneriat cu O.N.G.;
-participarea a aprox 200 elevi cu lucrări la concurs; 
-implicarea comunităţii locale în proiect.

D.8. Modalităţile de monitorizare, evaluare şi diseminare ale proiectului: expoziţie de desene;
diplome (Premiul I, II, III, Menţiuni); revista şcolară online; acorduri de parteneriat; fişe de înscriere, 
lucrări; presa locală, site-ul şcolii, ISJ Neamt, didactic.ro; fotografii, raport final.

Popularizarea proiectului educaţional şi prezentarea rezultatelor obţinute în cadrul comisiei 
metodice a învăţătorilor, cercului pedagogic, consilii profesorale, simpozioane, activităţi cu părinţii, site-
uri educaţionale.



FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE

CONCURS JUDEŢEAN
DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ

«MĂICUŢA MEA»
EDIŢIA A II-A - MARTIE, 2014

ŞCOALA: ………………………………………………………………………………

CADRUL  DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: …………………………………………….

LOCALITATEA / JUDEŢUL: ………………………………

Adresa  de email: ……………………………….

Nr. 
crt.

Numele  şi  prenumele elevului Clasa Secţiunea

1.

2.

3.

4.

Semnătura  cadrului  didactic îndrumător,



Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”    Şcoala ………………..…………………….
Borca – Neamţ ………………………………………..
Tel. 0233/268016; Fax 0233/268029 ..............................................................
E-mail: gsbborca@yahoo.com .............................................................
www.scoalaborca.ro 

Nr. ……………….din……………. Nr. ……………….din……………

Director, Director,

Prof. Vasile Amariei …………………………………….

L.S. L.S.

                                                         ACORD DE PARTENERIAT
                                            ÎN CADRUL CONCURSULUI JUDEŢEAN
                                  DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ «MĂICUŢA MEA»
                                                       EDIŢIA A II-A - MARTIE, 2014

Părţile contractante:
a. Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca, judeţul Neamţ reprezentat prin director, prof. Vasile

Amariei şi învăţătoarele: Gladiola Bondar, Ioana Fedeleş, Olivia-Cristina Bezim, organizatoarele 
proiectului educaţional Măicuţa mea, ediţia a II-a, în calitate de aplicant şi

b. Şcoala ........................................................................................., localitatea......................................, 

judeţul ....................  reprezentată prin …................................................................ în calitate de partener.

Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 
vederea desfăşurării Concursului Judeţean de creaţie literară şi plastică –Măicuţa mea, ediţia a II-a.

Obligaţiile părţilor:
Aplicantul se obligă: 

- Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului;
- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite;
- Să respecte termenele de desfăşurare ale activităţilor;
- Să distribuie diplomele elevilor premianţi;
- Să realizeze revista online Măicuţa mea, nr. 2 şi portofoliul proiectului.

Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
- Să pregătească elevii pentru activitate;
- Să selecteze lucrările care participă la concurs;
- Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului.

Doriţi să ne fiţi parteneri în realizarea Concursului Naţional de creaţie literară şi plastică 
“Măicuţa mea”, ediţia a III-a, martie 2015 ?

DA NU 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării prezentului 
proiect educaţional.

Organizatori: Gladiola Bondar Cadrul didactic îndrumător,
    Ioana Fedeleş ……………………………
    Olivia-Cristina Bezim


