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Dir. Prof.  Moraru Dumitru

REGULAMENT CONCURS 

14 Aprilie 2018 

 
Participare directă 

 

Arta “un mijloc de a exercita o influență directă asupra sufletului, culoarea este clapa. Ochiul este 

ciocanul. Sufletul este pianul cu multe coarde.(...) Artistul este mâna care, pe o clapă sau alta, face să vibreze 

corespunzător sufletul omenesc”.                                                                                Wassily Kandinsky 

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 Concursul se adresează elevilor din ciclul primar: clasele I-IV și ciclul gimnazial: clasele V-VIII 

din școlile județului Suceava 

 Vor participa câte 6 elevi per unitate de învățământ - școală (elevii pot fi din aceeași clasă sau 

nivele diferite) participantă din județul Suceava, însoțiți de către cadre didactice și părinți, dacă 

doresc acest lucru; 

 Participanții vor fi însoțiți obligatoriu de 1-2 cadre didactice ( învățător și/sau profesor) și își vor 

asigura transportul. 

 Elevii participanţi vor veni cu propriile materiale plastice şi vor lucra în funcţie de tema muzicală 

propusă;  

 Timpul de lucru pentru elevii claselor I – IV va fi de 2 ore,  iar pentru clasele V-VIII de 3 ore 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

Ora 09.00 – Sosirea invitațiilor  

Ora 09.30 – Extragerea la sorți a temei finale de concurs 

Ora 10.00 – 12.00 / 13.00 : Desfășurarea probei artistico plastice prin audierea temei muzicale propuse prin 

tragere la sorți: 

• Elevii vor asculta timp de 15 min. un fragment din compoziția muzicală, apoi pe baza 

interpretării acesteia vor crea o originală compoziție plastică figurativă sau non-figurativă care 

va fi evaluată astfel: 

 gradul de originalitate, creativitate și inovare în dezvoltarea temei - mesajul muzical transpus în 

culori și forme; 

 crearea unui spaţiu plastic armonios şi expresiv prin care să fie respectate elementele de limbaj 

plastic; 

 încadrarea în tema propusă. 

Ora 13.00- 14.00 Jurizarea lucrărilor – Se vor acorda premii I, II, III și mențiuni pe fiecare nivel de clasă. 

Rezultatele finale se vor afișa pe site-ul școlii  http://www.scoalamironcostinsuceava.ro 5 mai - 12 mai 

TEMA Concursului: Natură și culoare în muzică 

Compozițiile muzicale pentru clasele V-VIII vor fi din creațiile  compozitorilor: 
 George Enescu  

 Igor Fiodorovici Stravinski 

 Antonio Vivaldi  

 Arthur Honegger  

http://www.scoalamironcostinsuceava.ro/
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 Frédéric François Chopin  

 

Compozițiile muzicale pentru clasele I-IV  din creațiile  compozitorilor: 

 
 Johann Strauss II  

 George Enescu  

 Igor Fiodorovici Stravinski 

 Arthur Honegger 

 
 

ETAPE: Timpul: 19 februarie -31iulie 2018 

 

a) Lansarea proiectului: 19 februarie 2018 

b) Trimiterea regulamentului de concurs şi a materialelor aferente către partenerii din proiect în vederea 

analizării temelor de concurs: 19 februarie – 3 aprilie 2018 

c) Data limită de trimitere a fişei de înscriere în concurs ce va fi trimisă pe adresa electronică a 

responsabililor şi persoanelor de contact este: 3 aprilie 2018 

Clasele I-IV            annastefura@yahoo.com 

Clasele  V-VIII       mihaelazarean_alina@yahoo.com 

 

d) Desfășurarea  concursului 14 aprilie 2018 (sâmbătă);. 

e) 5mai – 12 mai   pe site-ul şcolii organizatoare vor fi afişate rezultatele finale:  

f)               http://www.scoalamironcostinsuceava.ro 

g) Realizarea expoziției ”Muzică și Culoare”cu lucrările din concurs în cadrul Şcolii Gimnaziale 

„Miron Costin” Suceava și al Inspectoratul Școlar Județean Suceava în data de 12 mai – 9 iunie; 

h) Toți participanţii şi profesorii coordonatori vor primi prin poşta electronică, diplomele de participare 

sau de premiere pana în data de 1 iulie 2018 

 

ORGANIZATORI:  

                                   Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava reprezentată prin coordonatorii: 

 

• Aneculăesei Mihaela Alina  - Prof. Educație plastică, tel. 0743 922 160, mihaelazarean_alina@yahoo.com 

• Caliniuc Adriana – Prof. Educație muzicală, tel. 0743 011 749, caliniucadriana@yahoo.com 

• Ștefură Anna – Prof. învățământ primar, tel. 0744 680 144,  annastefura@yahoo.com 

• Cozmanciuc Alina – Prof. învățământ primar, tel.0747 630 334, alyna_manuella@yahoo.com 

 

• Director unitate - Prof. Moraru Dumitru    

• Director adjunct – Prof. Alexa Raluca 

 

PARTENERI:  

1. parteneri interni: Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava și Unităţile de învăţământ participante; 

2. parteneri externi:  -  presa locală 

mailto:annastefura@yahoo.com
mailto:mihaelazarean_alina@yahoo.com
http://www.scoalamironcostinsuceava.ro/
mailto:mihaelazarean_alina@yahoo.com
mailto:caliniucadriana@yahoo.com
mailto:annastefura@yahoo.com
mailto:alyna_manuella@yahoo.com
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SCOP: Prin acest concurs ne propunem să oferim elevilor posibilitatea de a se manifesta din perspectiva a 

două domenii artistice interdisciplinare, muzică și desen. 

 

 

OBIECTIVE: 

 Promovarea unei atitudini constructive asupra valorii muzicii și artelor plastice în viaţa individului şi 

a societăţii; Dezvoltarea spiritului de competiție în vederea creşterii performanţei şcolare; 

 Aplicarea tehnicilor de lucru specifice educaţiei plastice în realizarea unor compoziţii plastice prin  

receptarea şi interpretarea creaţiilor muzicale prin dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor artistice 

în vederea comunicării prin artă a copiilor; 

 Dezvoltarea gândirii critice şi autonomă, dobândită prin receptarea şi interpretarea creaţiilor 

muzicale, prin activități artistico-plastice; 

 Organizarea şi realizarea de expoziţii, întâlniri și elaborarea de portofolii tematice, publicaţii care vor 

fi folosite în activităţile instructiv – educative; 

 Promovarea prieteniei şi cooperării  între copii prin realizarea de activităţi artistico-plastice, 

educative și muzicale între membrii instituţiilor partenere. 

 

ARGUMENT:  

Muzica și desenul impresionează copiii de la cea mai fragedă vârstă. Acestea trezesc în suflet stări 

emoționale plăcute și puternice, le dezvoltă  treptat sensibilitatea și receptivitatea artistică contribuind la 

crearea premiselor necesare dezvoltării reprezentărilor muzicale și plastice, a memoriei și a gândirii 

muzicale, a sentimentelor estetice, a simțului și gustului artistic.  

Se știe că artele au o pondere mare în dinamizarea vieții copilului, în eliberarea lui de complexe și 

izolare, în declanșarea creativității, imaginației, sensibilității, în dezvoltarea proceselor psihice și fizice 

necesare pentru diverse tipuri de activități. 

În abordarea interdisciplinară încep să fie ignorate limitele stricte ale disciplinelor, căutându-se teme 

comune diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor de învăţare de grad mai înalt. 

Printre  acestea se numără şi capacităţile metacognitive, cum ar fi luarea de decizii, rezolvarea de probleme, 

însuşirea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă etc.  

Relația de interdisciplinaritate stabilită între muzică și artele plastice, ne arată că pictura realizată pe 

un fundal muzical materializează o sensibilitate aparte, un mesaj muzical prin forme și mijloace de 

expresivitate proprii artelor plastice.
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ACORD  DE  PARTENERIAT 

 

1.Părţile contractante : 

 

A) Școala Gimnazială ”Miron Costin”, Strada Păcii F.N., Suceava 720101, reprezentată prin 

prof.  Moraru Dumitru  în calitate de director, prof. Aneculăesei Mihaela , prof.  Caliniuc 

Adriana, Prof. Ștefură Anna și Prof. Cozmanciuc Alina în calitate de coordonatori şi  

 

B) Școala…………..……………………………………………………………..…………........, 

reprezentată de director ………………………………………………….… și coordonatori 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Obiectul acordului: 

    Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în Școala Gimnazială ”Miron Costin” 

Suceava, prin desfăşurarea concursului județean interdisciplinar ”Muzică și Culoare”. 

 

3.Obligaţiile părţilor: 

    Aplicantul se obligă: 

• să informeze instituţiile de învăţământ; 

• să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor; 

• să respecte termenele de desfăşurare a  concursului. 

    Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii : 

• să mediatizeze  concursul în instituţie; 

• să pregătească copiii pentru activitate; 

• să respecte regulamentul de desfăşurare . 

 

 4.Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia. 

 5. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului. 

 6.Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil pe 

perioada  anului școlar 2017-2018. 

 

 

 

Școala Gimnazială ”Miron Costin ”                       Școala………………………………………… 

Loc. Suceava, Jud. Suceava                                    Loc……………….….Jud…………….…..…. 

Director, prof. Moraru Dumitru                              Director, prof…………………………………                                                                                                                                                                          

 

 


