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REGULAMENT DE PARTICIPARE LA EXPOZIȚIA CONCURS  
„Armonii de primăvară” 

MARTIE 2019 

Organizator: 
 Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”, Vaslui. 
 
Parteneri:  
 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională; 
 Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației; 
 Parohia “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”; 
 
Locul de desfășurare: Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” 

,Vaslui. 
Scopul: 
 Stimularea creativității, spiritului de competiție și gustului pentru frumos al  copiilor cu 

dizabilități,  prin activități din sfera art terapiei. 
 Obiectivele specifice: 
 Încurajarea  exprimării spontane și autentice, a spiritului de competiție, stimularea 

potențialului creativ al elevilor cu dizabilități;  
 Valorificarea laturii terapeutice a activităților proiectului prin stimularea elevilor  la nivel 

cognitiv,  comportamental, social, emoțional, al comunicării cu și despre sine, al eliberării de 
tensiuni și emoții negative în vederea  integrării sociale; 

 Facilitarea contactului elevilor cu C.E.S. cu partenerii din școlile publice, în spiritul 
toleranței, al acceptării valorii și unicității fiecărei ființe umane. 

Descrierea grupului ţintă:  
 ELEVI din învățământul special și special integrat și cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar  implicate în incluziunea elevilor cu C.E.S.  
 



Concursul se adresează tuturor elevilor din învățământul special și de masă,  din grădinițe 
și școli  (ciclul primar şi gimnazial) din întreaga ţară şi îşi propune să pună in valoare tehnici de 
confecţionare a mărţişoarelor şi darurilor oferite mamelor, în prag de primăvară, să stimuleze 
participarea copiilor la acţiuni comune, să opereze schimbări de atitudine şi mentalitate faţă de 
copilul cu cerinţe educative speciale, ajutând la integrarea lui socioprofesională. Pot participa 
copii şi tineri ce se încadrează în următoarele categorii: învăţământ preșcolar, învăţământ primar,  
învăţământ liceal şi școli de arte şi meserii. 

 
Înscrierea în concurs se va face până la data de 20 FEBRAURIE 2019, pe baza fişei de 

înscriere a  cadrului didactic coordonator din şcoala semnatară a acordului de parteneriat.  
Fișa de înscriere se  completează electronic și se transmite prin e-mail pe adresa   

integrareprinculoare@yahoo.com 
 

CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE 
 
Concurs va cuprinde lucrări grupate pe următoarele secțiuni:  
 
  I -  Mărţişoare  
 II - Daruri  pentru mama 
 
  Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări (indiferent de secţiune), pe 

verso, fiecare lucrare în colţul dreapta jos va avea înscris pe etichetă: titlul lucrării, numele şi 
prenumele copilului/copiilor, clasa/grupa, îndrumătorul, şcoala, localitatea şi judeţul. 

 
 Sistemul de jurizare / Juriul va fi compus din:  
 Câte un cadru didactic din învăţământul special  primar, gimnazial, liceal. 
 Un reprezentant al CJRAE Vaslui; 
 Un coordonator al proiectului;   
 Un reprezentant al comunităţii locale;  
 Un reprezentant specializat în art terapie din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale 

Educației, Universitatea București. 
 
  Pentru fiecare secţiune de concurs se vor acorda maxim 5 premii, pentru fiecare ciclu de 

învăţământ. Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare, iar cadrele didactice vor 
primi diplome pentru îndrumarea elevilor participanţi.  

 
CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR: 
 încadrarea în tematică; 
 originalitatea mesajului; 
 expresivitate plastică; 
 diversitatea, corectitudinea tehnicilor de lucru folosite; 
 bogăţia cromatică; 
 diversitatea materialelor folosite. 
 

Lucrările înscrise în concurs vor fi expuse în perioada 1-12 martie 2019 în foaierul  
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. 



EVENIMENTUL VA FI MEDIATIZAT 
 

Pentru orice informaţii, ne puteţi contacta : 
Pricope Florina-profesor, f.pricope@yahoo.com, 0753889673 

Olariu Raluca-profesor,  raluca_olariu2008@yahoo.com, 0757567463 
Amarandei Cătălina Elena-profesor, catalina_elena2005@yahoo.com, 0746140432. 

Boghian Carolina Maria, profesor, marcarolina2000@yahoo.com, 0733995644. 
   

 
TRIMITEREA LUCRĂRILOR / PRIMIREA DIPLOMELOR 

 
Expedierea lucrărilor se va face prin poștă pe adresa:  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „E.Polihroniade”, Strada Filaturii, numărul 1, 
localitate Vaslui, judeţul Vaslui,  cu menţiunea: 

PENTRU EXPOZIȚIA CONCURS „Armonii de primăvară” 
 

Pentru eficientizarea comunicării rezultatelor concursului și expedierea diplomelor, vă rugăm ca, 
odată cu lucrările, să trimiteți un plic autoadresat, având în vedere că participarea la concurs este 

gratuită. 
 

 

PROGRAMUL EXPOZIȚIEI CONCURS 

„Armonii de primăvară” 

 15 DECEMBRIE 2018 – lansarea concursului (https://www.cseipolihroniade.ro) 
 Până la 20 FEBRUARIE 2019– primirea fișelor de înscriere;  
 Până la 25 FEBRUARIE 2019– primirea parteneriatelor; 
 Până la 25 FEBRUARIE 2019 – primirea lucrărilor; 
 În perioada 5-8 MARTIE 2019 – expoziţia lucrărilor; 
 10-12 MARTIE 2019 – jurizarea lucrărilor; 
 14 MARTIE 2019  – premierea lucrărilor; 
 până la data de 25 MARTIE 2019 – trimiterea diplomelor; 

 

 

 

 

  



 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Numele si prenumele iîndrumătorului......................................................................................... 

Adresa............................................................................................................................................ 

Nr. Tel.............................................................. 

Adresa e-mail.......................................................................................................................... 

Unitatea de învățământ.......................................................................................................... 

 

 

 

NR.CRT. Numele și prenumele elevului Numele și prenumele 
profesorului indrumător 

CLASA SECȚIUNEA I 
SAU II 

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

          

                                                                                                                

 

                                                                                                                        Semnătura cadrului didactic, 



Inspectoratul $colar JudeleanVaslui

Centrul $colar de Educalie IncluzivS" E.Polihroniade"

str.Filaturii Nr.l

T eLA23 5 I 3 61 020, fax.023 5 I 3 61 020

E-mail : aurora*vaslui @vahoo. com

N,tffl. . . ..{..:y*:. tu $. .

Protocol de colaborare

incheiat la data de:

intre partenerii :

Centrul $colar de Educalie Incluzivd "Elisabeta Polihroniade", cu sediul in Vaslui, Str.

Filaturii,nr.l, tel .023513610N, fax.02351361020, e-mail auroraJaslui@yahoo.com, institulie

reprezentatd de Director, prof.Amarandei Cltilina-Elena

qi

-Denumirea institu{iei partenere.............'

cu sediulin.............. Str.............'..... ff........, tel./fax....

e-mai1....... institulie teprezentathde Director'.-......'--.... """:""'

Obiectul prezentului Pratoeol de eolaborare il constituie stabilirea rolului gi responsabilita$lor

partenerilor in cadrul Proiectului educational, cu titlul" Integrare prin c6ntec qi culoare, epilia a
j

II-a". ,,'

Articolul l

A.Rolul si responsabilititile.

Centrul $colar de Educalie Incluziv6 "Elisabeta Polihroniade" se obligi :

- sE informeze instituliile de invlt5mdnt despre orgarizarcaactivit[filor;



rfolg edocud Jord

'1caro;6 Jol€uopJooJ

rsprrBJeruYJoJd

'rolce.rtg

'aued

or€rog n4uad Irum elgo'eleur8uo a.ruldrusxe Z q leuuras else areJoqeloo ap 1oco1o.rd Iquezerd

.{rqd qnop elor ar1qc op rrrprrrues ercp e1 ereo8rl I4 ?nul sruroqeloo ep 1oco1o.ld F}uozerd

ffiE-rz tInIocIuY

( '6toz elunl

I -g I 0Z errqrrr$ap 1)'rnlnlcaro td earcaleani q qugd 11q€l€A e5a ereroq€loc ep locolord Fluazerd

@Z1nIorIuV
'rnlseA

6caperuortll1od Bleq€sIIE,, EAIznlcuI eliecnpg ep ruloc$ IrulueJ eI'6102 epnl-8I02 euqruocop

epeorrad ur emsqlsep €A es erec'.p-11e erirpe -sJeolnc rS celugc uud e.rer8olq ..lnllp nc leuotEe"t

ysrrru leuoriecnpe In]relo.rd qp JolIlElIAIlce e1e eremfq;sep ep slolueruuln8er slcadsar ps -

EI
o\
rS\

ccepeluoJqllod eleq"sllg,, g^IZnIcuI 3I1€3npE

oouceplp eleJp€c ecrldur ps rS 'aged eJeJ eJe3

'InlsEA

ap reloc$ IruluoJ ep elemSq;sep epipt,utroe uI

up luerrrEiq^uI ep eprinltNul ur oezszlletpsru ?s -

(ersueged rarinl4sul eernunuep)'
elllEllllqBsuoosar Is [nIoII'fl

'eluedrcrued ecrlceprp rolorpeo arudtcrped ep eleuroldtp apql4slp ES -


