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Parteneri: 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 
Biblioteca Judeţeană  “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj 
Asociaţia AnimaArt Cluj-Napoca 
Şcoala Gimnazială Gh.Lazăr  Zalău            
 

Institutii implicate: 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 
Biblioteca Judeţeană  “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj 
Asociaţia AnimaArt Cluj-Napoca 
Şcoala Gimnazială Gh.Lazăr  Zalău            
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 Zalău, Sălaj 
Grădiniţa cu Program Normal nr.13 Zalău, Sălaj (structura) 
 
Coordonatori: 
Director Prof. Bode Karina 
Prof. Sabău Daniela 
 

Iniţiatori: 
Prof.Bode Karina 
 
Echipa de implementare:                 
Colectivul didactic



Tipul concursului: Naţional 
 
Domeniul  în care se încadrează concursul: 
Domeniul cultural – artistic, literatură 
 
Termen de derulare: 
 
Motto: 
     “Ştii tu ce înseamnă să fii copil ? Înseamnă să fii atât de mic încât 
spiriduşii să ajungă să-ţi şoptesască la ureche, înseamnă să transformi 
bostanii în caleşti şi şoriceii în telegari, josnicia în nobleţe şi nimicul în 
orice, căci orice copil poartă o zână bună în sufletul lui”  
                                      (Francis Thompson –poet englez) 
Argument: 
     Îşi poate imagina cineva lumea copilăriei fără poveşti? Lumea poveştilor e 
o lume în care binele învinge răul, urâtul se transformă în frumos, 
supărarea în bucurie, imposibilul în posibil, visele în realitate… 
     Farmecul acestei lumi este acela că atunci când nu mai crezi în poveşti, 
poţi să le spui, poţi să le scrii, să le zugrăveşti tu pentru cei ce-şi deschid 
sufletul şi mintea să le primească, poţi face ca acel “…A fost odată ca 
niciodată…”să curgă firesc până la “…şi poate mai trăiesc şi azi…”, poţi 
face ca această lume a poveştilor să nu-şi piardă bucuria şi încântarea. 
     Nu e datorie, e un privilegiu al nostru să deschidem uşa fermecată a 
tezaurului poveştilor pentru copii, să călătorim cu ei în această lume şi să 
facem poveştile “nemuritoare”(Karina Bode) 
 
Scopul: 
     Valorificarea potenţialului creativ al copiilor în redarea unor teme din 
“Lumea poveştilor” prin intermediul activităţilor artistico-plastice şi 
practice. Valorificarea experienţei pozitive a educatoarelor (învăţătoarelor) 
în crearea poveştilor pentru copii. 
 
Obiective: 

• Redarea creativă a unor scene şi personaje din poveşti prin diferite 
elemente de limbaj plastic, materiale de lucru şi tehnici (desen - creion, 
cărbune, ceracolor  pictură - cu pensula, degetul, palma, burete, beţe, 
lumânare, dop de plută, etc); 



• Realizarea unor lucrări practice ce se încadrează în tema 
concursului,utilizând diferite deprinderi practice şi materiale de lucru 
(măşti, marionete, siluete personaje, scene din poveşti/lipire, îmbinare, 
confecţie, îndoiri, colaje/ hârtie, carton, materiale reciclabile, materiale 
textile etc); 

• Prezentarea poveştilor din Jurnalul grupei, scrise de educatoare 
(învăţătoare) împreună cu copiii şi a unor poveşti create pentru copii;  

• Stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor si a cadrelor didactice 
în abordarea “lumii poveştilor”; 

 
Resurse: 
1.Umane: preşcolari, şcolari, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală; 
2.Materiale: lucrări plastice şi practice, fotografii, afişe, panouri, aparatură 
audio-video; 
3.Temporale:  
4.Financiare: autofinanțare,sponsorizări; 
 
Grup ţintă: 
- Preşcolarii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.12 Zalău, ai Grădiniţei cu 
Program Normal nr.13 Zalău; 
- Preşcolari şi şcolari ai claselor pregătitoare de la unităţile partenere din 
ţară ce se vor înscrie la Concursul “În lumea poveştilor”; 
- Cadrele didactice din ţară care se vor înscrie la Concursul “În lumea 
poveştilor”. 
 
Beneficiari: 
Preşcolari şi şcolari ai claselor pregătitoare 
Cadre didactice 
Părinţi  
Parteneri educaţionali din comunitate. 
 
Etapele Concursului “În lumea poveştilor”: 
1.Lansarea oficială a concursului, postarea acestuia pe site-ul ISJ Sălaj, în 
mediul virtual și mass-media  
2.Realizarea lucrărilor artistico-plastice şi practice de către copii respectând 
tema concursului; 
3.Înscrierea participanţilor în perioada …prin trimiterea Fişei de înscriere 
(Anexa 1) si a lucrărilor pentru cele trei secţiuni; 



4.Trimiterea lucrărilor prin poştă (secţiunea I”Poveşti prin ochi de copil”) şi 
prin e-mail (secţiunea a II-a”Povestea din jurnal” şi  secţiunea a III-a 
“Poveşti pentru copii”) la adresa concursgradinita12@yahoo.com, în 
perioada…  
5.Amenajarea expoziţiei în Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 Zalău  
6.Jurizarea şi premierea lucrărilor secţiunii I”Poveşti prin ochi de copil” 
7.Realizarea CD-ului cuprinzând materialele secţiunilor a II-a şi a III-a; 
8.Expedierea diplomelor, adeverinţelor, parteneriatelor, cd-urilor pâna la 
data … 
 
Secţiunile concursului: 

• Secţiunea I ”Poveşti prin ochi de copil” (pentru copii) creaţii 
plastice realizate prin diferite elemente de limbaj plastic, tehnici şi 
materiale de lucru (desen, pictură), lucrări practice ce respectă tema 
concursului realizate prin diferite deprinderi practice şi materiale de 
lucru; 

• Secţiunea a II-a ”Povestea din jurnal” (pentru copii şi educatoare) 
poveşti din Jurnalul grupei scrise  de educatoare împreună cu copiii; 

• Secţiunea a III-a “Poveşti pentru copii” (pentru 
educatoare/învăţătoare): poveşti create de cadre didactice. 

 
Condiţii de redactare: 
     Materialele trimise vor fi salvate în Microsoft Office Word 2003; 
Titlul lucrării va fi scris cu majuscule, centrat, la două rânduri faţă de 
marginea de sus, Font Times New Roman de 14.La două rânduri de titlu 
se scrie numele cadrului didactic  şi unitatea de provenienţă. La două 
rânduri de autori (maxim 2 autori) se începe scrierea textului.Textul va 
fi scris cu font Times New de 12, spaţierea la un rând cu margini egale de 
20mm. Folosirea diacriticelor este obligatorie. 
 Regulament de organizare: 

     Expedierea lucrărilor,a fişei de înscriere (anexa 1) şi a acordului de 
parteneriat (anexa 2) semnat în două exemplare se va face în perioada ... 
Lucrările vor fi trimise prin poştă la adresa: 
                Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 Zalău 
                Str.Gh.Lazăr, Nr.59 B, Loc. Zalău, jud. Sălaj 
                Cod. 450010, Pentru Concursul „În lumea poveştilor” 
La secţiunea I se vor trimise maxim 3 lucrări  realizate pe coli A4 (prinse 
pe coli A4), utilizând materiale şi tehnici de lucru la alegere,  fiecare 
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lucrare pe verso în colţul din partea dreaptă -  jos, va avea o etichetă cu 
următoarele date: 

 
Titlul lucrării...................................................................................... 
Numele şi prenumele preşcolarului/ elevului......................................                      
Grădiniţa/Şcoala................................................................................. 
Grupa/Clasa....................................................................................... 

Localitatea/ Judeţul............................................................................... 
Cadrul didactic îndrumător.................................................................. 

 
 
    Jurizarea se va face de reprezentanţi ai instituţiilor implicate şi va ţine 
cont de următoarele cerinţe:gradul de creativitate,respectarea 
temei,corectitudinea tehnicilor folosite, acurateţea cu care a fost executată, 
originalitate în compoziţie, combinarea culorilor,lucrarea să fie adecvată 
vârstei copiilor. 
     Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru 
copii( pe nivele de vârstă) şi diplome de îndrumător pentru cadrele 
didactice îndrumătoare. 
     Împreună cu lucrările se va trimite şi un plic autoadresat şi timbrat 
acordul de parteneriat semnat şi ştampilat în două exemplare ( pentru cine 
doreşte), fişa de înscriere.  

     Lucrările secţiunilor a II-a şi a III-a  vor fi trimise pe adresa de e-
mail concursgradinita12@yahoo.com  pentru a fi inserate pe un CD cu 
ISSN. 

                     
     Rezultate aşteptate: 
Privind copiii: 
     Îmbunătăţirea performanţelor artistico-plastice şi practice prin folosirea 
unor tehnici noi şi variate de lucru; Stimularea interesului faţă de lumea 
poveştilor; Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii, a 
spiritului critic şi autocritic la preşcolari şi şcolari mici. 
 
Privind cadrele didactice: 
     Implicarea cadrelor didactice în folosirea metodelor noi de stimulare a 
interesului copiilor pentru poveşti, activităţi plastice şi practice;      
    Valorificarea experienţei pozitive a educatoarelor (învăţătoarelor) în 
crearea  poveştilor pentru copii. 
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Evaluare: 
Organizarea expoziţiei “În lumea poveştilor”, fotografii, CD-uri; 
Diplome pentru preşcolari, şcolari, cadre didactice participante; 
 
Mediatizare / Diseminare: 
Mediatizarea concursului pe site-ul ISJ Sălaj şi în presa locală;  
Publicarea rezultatelor concursului pe site-ul grădiniței. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 1. 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 
 

CONCURS  REGIONAL DE CREAŢIE 
„ ÎN LUMEA POVEŞTILOR” 

 Ediţia   
 

Numele şi prenumele cadrului didactic ______________________________ 
Grădiniţa/Şcoala  _______________________________________________ 
Funcţia/ Profesia_______________________________________________ 
 

Tabel cu copiii participanţi  
Secţiunea I ”Poveşti prin ochi de copil”(pentru copii) 

 
Nume şi prenume 
preşcolar/elev 

Grupa/ 
Clasa 

 

Titlul lucrării Îndrumător 

    
    
    

 
Secţiunea a II-a: ”Povestea din jurnal” (pentru copii şi educatoare)  
Grupa/Clasa______________________________________________________ 
Cadrul  didactic îndrumător_________________________________________ 
Titlul  lucrării___________________________________________________ 
________________________________________________________________  
Secţiunea a III-a “Poveşti pentru copii” (pentru educatoare/învăţătoare). 
Titlul  
lucrării_________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_____ 
Date de contact( telefon, e-mail)______________________________________ 
Adresa unde doriti să primiţi materialele______________________________                                                                              
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________                                                                      

                                                                         
 Semnătura: 



ANEXA 2. 
Grădinița cu PP.nr 12 Zalău                                             Soala/Grădiniţa__________________ 
Str.Gheorghe Lazăr, nr 59 B                                              Adresa_________________________                                                                                                                                                                               
Tel.Fax. 0260614164                                                         Tel.Fax. 
Nr.________ din_____                                                     Nr.________din____________                                  
Director prof.Bode Karina                                                 Director 
  

 
ACORD DE PARTENERIAT 

în cadrul CONCURSULUI REGIONAL „ÎN LUMEA POVEŞTILOR” 
Ediţia a IV a Zalău 2019 

 
 

      Încheiat între Grădiniţia cu Program Prelungit nr.12 Zalău, Sălaj, reprezentat prin  
director prof. Bode Karina    
în calitate de Organizator   şi 
GRĂDINIŢA/SCOALA__________________________________________________________
_________________________________________ Judeţul ___________________ 
reprezentată prin director____________________________________ în calitate de Partener. 
1. Obiectul contractului: 
   Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi 
partener în cadrul Concursului Regional “În lumea poveştilor”ediţia …în vederea realizării 
obiectivelor propuse. 
 În acest sens coordonatorii concursului prof.Bode Karina,prof. Sabău Daniela și d-na/d-l   
______________________________________________________________________________ 
De la GRĂDINIŢA/ ŞCOALA____________________________________________________ 
vor organiza şi desfăşura activităţile propuse în cadrul Concursului Regional “În lumea 
poveştilor”…. 
2. Obligaţiile părţilor: 
A) Aplicantul se obligă : 
- să informeze şcolile / grădiniţele despre organizarea concursului ; 
- să organizeze expoziţia cu lucrările preşcolarilor/ şcolarilor; 
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului ; 
- să  emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor premianţi; 
- să distribuie diplomele de participare copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- să mediatizeze concursul în şcoală/grădiniţă; 
- să pregătească elevii/preşcolarii pentru activitate; 
- să selecteze lucrările elevilor/preşcolarilor participanţi ; 
- să respecte regulamentul de desfăşurare a proiectului ; 
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 
3. Durata acordului: 
Acordul  s-a incheiat în 2 (două ) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este 
valabil în  anul şcolar...                           
 
Partener,                                                                                                            Aplicant,      
                           
Director,                                                                                                 Director prof.Bode Karina    


