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Concurs Național  de Creatie Plastica 

 

,, De la suflet la suflet , 

sfintele sărbatori de Pasti’’ - Ediţia a VII a 

2017 

 

• Argument: 
         Școala de astăzi nu mai cere individului doar cunoștințe teoretice şi profesionale,ea solicită 

abilitatea de a trăi împreună cu ceilalți într-o comunitate utilă şi solidară. Sărbătorile sunt un prilej de 

bucurie , de împacare sufletească, lumina sfantă călăuzindu-ne spre o viață mai bună.               

         Participarea a 215 şcoli din 39 judeţe, Municipiul București și Republica Moldova, cu implicarea 

unui număr de 3356 elevi, coordonaţi de 1184 cadre didactice şi curiozitatea copiilor de a afla cât mai 

multe despre obiceiurile şi tradiţiile de Paşti, ne-a mobilizat în organizarea ediţiei a-VII-a. 

        Copiii iubesc aceastǎ sărbătoare nu pentru latura ei religioasă, ci pentru latura laică –venirea 

iepurașului, cu cadouri și de aceea cu ajutorul acestui concurs vom încerca să sădim în sufletele lor 

iubire pentru Dumnezeu și semeni . 

        Emoția prilejuită de această sărbătoare poate fi ilustrată prin culoare, sau diferite creații ale 

elevilor, antrenând un număr cat mai mare de elevi cu înclinații artistice, creative, imaginație, talent, 

sensibilitate. Implicarea copiilor în derularea  acestui proiect va conduce la conștientizarea faptului că 

tradițiile trebuie păstrate și  transmise mai departe .  

 

• Scop:  
      Implicarea în activități extrașcolare vizând integrarea şi socializarea elevilor cu dizabilități. 

 

• Obiective:                                                                   
        - Stimularea mentală, dezvoltarea  amplă a abilităților elevilor cu dizabilități prin  

              activități creative; 

- Dezvoltarea unor atitudini și practici la nivelul populației școlare prin intermediul 

  concursurilor; 

- Stimularea competiției; 

- Identificarea elevilor cu talent plastic; 

- Stimularea capacității creative pentru realizarea unor produse decorative cu ocazia 

   Sărbatorii Pascale; 

- Atragerea părinților pentru implicarea în educația propiilor copii; 

 

 

• GRUP  TINTA: 

               Elevii din Școlile Speciale şi elevii cu C.E.S. integraţi în învǎţǎmântul de masǎ, din țară. 
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• Sectiuni: 

- Pictura; 

- Grafica (desen); 

- Colaj; 

- Felicitari; 

 

• Activitati propuse, în ordinea în care se vor desfasura: 
- 16 ianuarie 2017, seminar de informare, lansarea proiectului, concursului; 

- 17 ianuarie – 19 februarie 2017, mediatizarea concursului pe site-urile: 

   www.didactic.ro, www.dorohoinews.ro, stiri.botosani.ro, adresa de facebook: 

   https://www.facebook.com/liceultehnologicspecialIonPillatDorohoi,  

   ziarul Momentul de Dorohoi, precum și pe adresele de e-mail al grădinițelor speciale, 

   școlilor 

   speciale și ale școlilor de masă care școlarizează elevi cu C.E.S.; 

              - 20 februarie – 02 aprilie 2017, înscrierea școlilor, primirea lucrărilor; 
- 03 – 10 aprilie 2017, jurizarea lucrărilor; 

- 12 aprilie – 26 mai 2017, stand expozițional la Casa Corpului Didactic Botoșani; 
- 13 aprilie 2017, ora 12.00, premierea participanților în cadrul unei festivități  

  organizate la Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat” Dorohoi; 

- 14 aprilie – 16 iunie 2017, expedierea diplomelor, adeverințelor de participare atât  

  pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice îndrumătoare pe adresa de e-mail indicată  

   în formularul de înscriere. 

 

 

                                              Coordonatorii concursului : 

                            prof. Chiţac Iulia, e-mail: iulia.chitac@yahoo.com, tel. 0747488958  

                            inspector școlar pentru educație permanentă, prof. Otiliea Sandu, 

                                                            e-mail: otilieasandu@yahoo.com, tel. 0749194805  

                            prof.Constantin Mihai, e-mail: mihai.constantin@gmail.com, tel. 0745529426  

 

 

                                                              

                                                             

 

 

                                                   

 

 

                                           Aşteptăm  lucrările acestor copii, cu mare interes ! 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE 

                                                          Concurs Naţional  de Creaţie Plastică 

                                               ,, De la suflet la suflet, sfintele sǎrbǎtori de Paşti’’ 

                                                                           Ediţia a VII a - 2017 

 

CAP. I  ÎNSCRIERE 

 1. Elevii , se pot înscrie la concurs pentru următoarele secţiuni: 

  - pictură 

  - grafică (desen) 

  - colaj 

                  - felicitǎri 

       2. Formularul de înscriere, pentru fiecare cadru didactic îndrumător, va fi completat şi trimis alături de   

           lucrările elevilor și de proiectul de parteneriat, pe adresa:   LICEUL  TEHNOLOGIC  SPECIAL 

           ,,ION  PILLAT,,  - DOROHOI , Str. 1 Decembrie nr. 30 A, Județul Botoșani ,cod postal 715200, cu 

           mențiunea Concurs ,,De la suflet la suflet, sfintele sărbători de Paști”, prof.Chițac Iulia, prof.  

           Constantin Mihai. 

           Lucrările care nu vor fi însoţite de formulare de înscriere complete nu vor intra în concurs. 

CAP. II  PARTICIPARE 

1.    Participă copii din Grădinițele Speciale, elevi ai claselor 0 – XII  din Şcolile Speciale şi elevi cu  

  cerințe educative speciale  integraţi în învǎţǎmântul de masǎ din ţară. 

2.   Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 5 lucrări din aceeaşi secțiune sau  

 5 lucrări din secțiuni diferite, respectând tema concursului. 

3.   Pe verso, fiecare lucrare va avea o etichetă care să conţină cu majuscule următoarele:  

   Titlul lucrării:...................................................... 

   Numele şi prenumele elevului:......................................................... 

   Grupa/Clasa:............................. 

   Grădiniţa/Şcoala:...................................................................... 

   Localitatea:............................................................... 

   Judeţul:..................................................................... 

   Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:.............................................................. 

 

4.  Lucrările participante la secţiunile colaj, pictură, grafică(desen), vor fi realizate în format A4 

                 (bloc mic de desen), în tehnică la alegere, respectând tematica de concurs. 

 

5.  Lucrările înscrise  în concurs nu se restituie. 

6.  Proiectul de parteneriat semnat, în 2 exemplare, fișa de înscriere și lucrările elevilor se  vor trimite 

       prin poștă. În fişa de înscriere se va preciza clar adresa de e-mail personală, pentru a putea fi trimise 

       în format electronic diplomele copiilor/elevilor, adeverințele de participare ale cadrelor didactice  

       îndrumătoare, proiectele de parteneriat. Vă solicităm ca redactarea documentelor de mai  

       sus să fie lizibilă, completarea cu majuscule, pentru evitarea confuziilor.   
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7. Nu se percepe taxǎ de participare . 

 

 

CAP. III  EVALUARE 

1.  Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiei organizatoare. 

 

2.  Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni pe nivel de ciclu, la fiecare secţiune, 

           diplome de participare tuturor elevilor participanţi şi adeverințe de participare cadrelor didactice    

           îndrumătoare.  

 

3.  Nu se admit contestaţii. 

 

4.  Se vor lua în considerare lucrările efectuate numai de elevi. 

 

5.  Se vor puncta: respectarea temei, originalitatea, tehnica de lucru şi impactul mesajului. 

       

6.  Diplomele copiilor/elevilor, adeverințele de participare ale cadrelor didactice  

     îndrumătoare, proiectele de parteneriat vor fi  expediate până la data  stabilită în proiect. 

 

CAP. IV  DISEMINARE 

     Se vor realiza următoarele activităţi de diseminare:  

       - seminar de informare în prima lună;  Conferinţă de presă lunar; 

       - Cd-uri şi dvd-uri cu materiale realizate în cadrul acţiunilor; 

       - întocmirea şi distribuirea de materiale informaţionale pe tot parcursul proiectului; 

       - editarea unui ghid şi vizualizarea lui pe site-ul şcolii și pe adresa de facebook: 

         https://www.facebook.com/liceultehnologicspecialIonPillatDorohoi ; 

       - prezentări ale proiectului în cadrul Comisiilor metodice, Cercului pedagogic al cadrelor 

         didactice de psihopedagogie specială din județul Botoșani; 

       - publicarea de articole privind proiectul în presa locală, judeţeană; 

       - mediatizarea rezultatelor concursului pe www.didactic.ro, www.stiri.botosani.ro,  

         site-ul: www.dorohoinews.ro, adresa de facebook:  

         https://www.facebook.com/liceultehnologicspecialIonPillatDorohoi ; 

       - seminar de informare finală; 

 

 

                 Director,                                                        Coordonatori  proiect, 

      Prof.Gabriela  Apetria                                               Prof. Chitac  Iulia 

                                                                                            Prof. Otiliea Sandu 

                                                                                            Prof. Constantin Mihai 
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                                                           FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE 

 

Concurs Naţional  de Creaţie Plastică 

,, De la suflet la suflet, sfintele sǎrbǎtori de Paşti’’ 

Ediţia a VII a  2017 

 

 

 Numele și prenumele coordonatorului:…................................................................................................ 

            Specialitatea/funcţia:….......................................................................................................................... 

            E-mail:…………………………………………telefon mobil sau fix……………………………….* 

 

 Unitatea de învăţământ:….................................................................................................................... 

 Adresa unităţii de învăţământ:….......................................................................................................... 

            ………………………………………………………………………………...................................... 

 e-mail unitate de învățământ:…............................................................................................................ 

            telefon:…………………………………………. 

 

 ADRESA  DE  E-MAIL  LA  CARE  DORIŢI  SĂ  PRIMIŢI  DIPLOMELE: 

 …......................................................................................................................................................... 

 …......................................................................................................................................................... 

  

 Elevi participanţi: 

 

Nr 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Secţiunea Titlul lucrării 

1.  

 

   

 

2.  

 

   

 

3.  

 

   

 

4. 

 

 

 

   

5.  

 

   

 

                                                                  Semnătura cadrului didactic, 

 

 

 

 

     * Datele  de contact sunt obligatorii pentru exprimarea părerii privind desfășurarea concursului, în cazul 

contactării de către Comisia de evaluare a proiectelor CAEN.   

 

 

 

 

 
                                                                                                       

 



                                                                                                      Școala/Grădinița……………………………... 

                                                                                                       ………………………………………………. 

LICEUL  TEHNOLOGIC  SPECIAL                                           Adresa………………………………………..                     

  ,,ION  PILLAT,,  - DOROHOI                                                    ……………………………………………….                                                                                 

    Str. 1 Decembrie nr. 30 A                                                          ……………………………………………….                                          

    Tel./fax 0231611971                                                                  Telefon………………………………………. 

    e-mail: scoala_specialanr1@yahoo.com                                    e-mail:………………………………………. 

    Nr.             din                                                                            Nr.              din 

 

 

PROIECT  DE  PARTENERIAT 
EDIȚIA a VII a 2017 

 

 

Încheiat între : 

• Liceul  Tehnologic  Special ,,Ion Pillat’’ Dorohoi, Judeţul Botoşani , reprezentat prin director, profesor 

Gabriela  Apetria și prof. Iulia Chitac, prof. Mihai Constantin, în calitate de coordonatori 

 ai proiectului : ,,De la suflet la suflet , sfintele sǎrbǎtori de Paşti’’, ediţia a VII a,  2017  și 

• Şcoala/Grădinița................................................................................................................................... 

Judeţul.................................................. 

Reprezentat/ǎ prin director......................................................................................................................... 

şi învǎţǎtor/profesor……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

în calitate de parteneri în proiectul ,,De la suflet la suflet ,sfintele sǎrbǎtori de Paşti’’,Ediţia a VII a. 

1. Obiectivul proiectului : 

Colaborarea între pǎrţi, în vederea organizǎrii şi desfǎşurǎrii proiectului  educativ - concurs   

,,De la suflet la suflet ,sfintele sǎrbǎtori de Paşti’’. Ediţia a VII a. 

2. Durata : 16 ianuarie –16 iunie 2017; 

3. Obligaţiile pǎrţilor : 

Şcoala organizatoare se obligǎ : 

- sǎ distribuie regulamentul concursului; 

- sǎ colecteze lucrǎrile realizate de cǎtre parteneri și sǎ asigure jurizarea lor; 

- sǎ informeze şcolile asupra rezultatelor participanţilor; 

- sǎ emită și să distribuie diplomele pentru elevii premianți și cadrele didactice coordonatoare; 

- să returneze, semnate și ștampilate, proiectele de parteneriat; 

- sǎ mediatizeze rezultatele concursului pe www. didactic.ro, site-ul  știri.botoșani.ro, 

 https://www.facebook.com/liceultehnologicspecialIonPillatDorohoi. 

Şcoala participantǎ se obligǎ: 

- sǎ înscrie elevii în concurs; 

- sǎ îndrume elevii în realizarea lucrǎrilor; 

- sǎ expedieze lucrǎrile pe adresa şcolii coordonatoare; 

- sǎ distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile primite. 

4. Dispoziţii finale: 

      Nici una dintre pǎrţi nu are dreptul sǎ iniţieze activitǎţi sau acţiuni care implicǎ și responsabilități 

            pentru cealaltǎ parte fǎrǎ acordul acesteia. 

      Se va promova imaginea pozitivă și serviciile educaționale ale tuturor instituțiilor partenere; 

 

               Director,                                                                                    Director, 

    Prof.Gabriela Apetria                                                               …………………………………. 
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