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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. I 

Număr participanţi: aprox. 200 elevi, cadre didactice 

Tipul proiectului: judeţean 

Bugetul proiectului: autofinanţare 

 

 

 

 
 

 

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei de învăţământ aplicante:  

                                        Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca 

Adresa completă: com. Borca, jud. Neamţ 

Nr. de telefon/fax: 0233268026; 0233268029 

Site şi adresă poştă electronică: www.scoalaborca.ro; gsbborca@yahoo.com 

 

http://www.scoalaborca.ro/


 
 

Echipa de proiect: 

 Organizatori: 

  Înv. Gladiola Bondar 

  Înv. Ioana Fedeleş 

  Înv. Olivia-Cristina Bezim 

  Prof. Vasile Amariei, director 

  Prof. Daniel Calu, 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, Despina Gheorghiu 

 

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, abilităţilor practice; 

-calculator, aparat foto, diplome; 

-spaţiu amenajat pentru expoziţii; 

-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 trei secţiuni sau la 

secţiunile dorite (la alegere).  

3. Realizarea şi trimiterea lucrărilor, a Fişei de înscriere şi a Acordului de parteneriat. 

4. Realizarea expoziţiei de desene şi felicitări. 

5. Evaluarea desenelor, felicitărilor, creaţiilor literare. 

 



 
 

 

6. Acordarea de Diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni (se transmit online). 

7. Realizarea revistei şcolare cu acelaşi nume, Măicuţa mea, online. 

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. 

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

D.1. Argument: 

Mama, fiinţa cea mai dragă pentru fiecare dintre noi, este personajul cel mai important din viaţa 

noastră. Ea este cea care ne încântă copilăria, care ne bucură sufletul şi ne alintă suferinţele, cea care ne 

dă forţa de a birui în cele mai grele momente din viaţă. 

 Oameni de cultură şi de artă au oglindit în operele lor frumuseţea exterioară şi cea lăuntrică a 

femeii- mamă, a celeia care cu dăruire şi înţelepciune a ştiut să sădească în sufetul copiilor lor omenia, 

bunătatea, credinţa, hărnicia şi alte virtuţi.  

 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, colaje, 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 – 30 aprilie 2013  

D.6. Regulamentul concursului: 
Concursul are trei secţiuni: 

   I. Desen 

  II. Felicitări 

 III. Creaţie literară 

Secţiunea I Desen: portret Chipul mamei, format A4, tehnici de lucru diferite; în dreapta jos, faţă, 

se lipeşte o etichetă cu numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele cadrului didactic îndrumător. 

Secţiuna II Felicitări: Felicitări măicuţei mele,  format A5, tehnici diferite (aplicaţii, colaje etc.); 

etichetate la fel ca la secţiunea Desen. 

Secţiunea III 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, cadrul didactic îndrumător. 

Creaţiile literare se transmit numai online, până pe data de 28 februarie 2013, la una din adresele 

de email: ioana633@yahoo.com, bgladiola@yahoo.com;  

Desenele şi/sau felicitările, împreună cu Fişa de înscriere, Acordul de parteneriat (1 exemplar) 

semnat şi ştampilat de către şcoală se trimit până pe data de 28 februarie 2013, (data poştei) la una dintre 

adresele: 

 Înv. Ioana Fedeleş   Înv. Gladiola Bondar 

 Com. Borca  sau  Com. Borca 

 Jud. Neamţ    Jud. Neamţ 

 Cod 617075    Cod 617075 

 

 

 

mailto:ioana633@yahoo.com
mailto:bgladiola@yahoo.com


 
 

IMPORTANT: 

1. Un cadru didactic poate înscrie în concurs maxim 3 (trei) lucrări / pe secţiune, la 

alegere (una sau mai multe secţiuni); 

       2. Nu este obligatorie participarea la toate cele 3 secţiuni ale concursului; 

3. Concursul este fără taxă de participare; 

4. Diplomele şi revista se vor transmite online, de aceea adresa de email la care doriţi să 

le primiţi să fie clar scrisă în Fişa de înscriere. 

5. În cazul în care se fac înscrieri numai la secţiunea de creaţii literare, se trimit online şi 

Fişa de înscriere şi Acordul de parteneriat (scanat). 

 

 Expoziţia de desene şi felicitări se va realiza în cadrul C. D. I. Borca – luna  martie 2013. 

 Evaluarea lucrărilor (desene, felicitări, creaţii literare) se va realiza până la 31 martie 2013. 

 Realizarea revistei şcolare, Măicuţa mea, în care se vor publica creaţiile literare – 30 aprilie 2013. 

 Diplomele şi revista vor fi trimise cadrelor didactice prin email până la 30 aprilie 2013. 

Evaluarea va fi realizată de către o comisie de evaluare ce va fi constituită din învăţători, prof. de 

desen, reprezentanţi ai părinţilor şi Fundaţiei „Scriitor Aurel Dumitraşcu”.  

Criterii de evaluare: originalitate, creativitate, calitatea desenului/felicitării, raportul dintre tema 

concursului şi conţinut (text scris, imagine – desen, felicitare). 

 

 

D.7. Rezultatele aşteptate:  

-desene, picturi în tehnici diferite, format A4 – portret Chipul mamei; 

-felicitări pentru mama în format A5; 

-creaţii literare: poezii, compuneri, minieseuri; 

-lucrări de calitate, originale; 

  -realizarea unei reviste şcolare online, Măicuţa mea; 

-parteneriat cu O.N.G.; 

-participarea a aprox 150 elevi cu lucrări la concurs;  

-implicarea comunităţii locale în proiect. 

 

D.8. Modalităţile de monitorizare, evaluare şi diseminare ale proiectului: expoziţie de desene 

şi felcitări; 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 I - MARTIE, 2013 

 
 

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

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

LOCALITATEA / JUDEŢUL: ……………………………… 

Adresa  de  email: ………………………………. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele  şi  prenumele elevului Clasa  Secţiunea 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

      Semnătura  cadrului  didactic îndrumător, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


