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ARGUMENT:
“Copilaria este o lume aparte: pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală, pentru
cei ce fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.”
Eugen Herovanu
Având în vedere că la vârsta preşcolară copiii manifestă o candoare extraordinară,
dublată de o curiozitate debordantă şi o dorinţă de afirmare remarcabilă, considerăm necesară
organizarea acestei manifestări la nivel naţional pentru valorificarea plenară a potenţialului
artistic al copiilor. Acestea vor contribui la popularizarea bunelor practici şi se vor constitui
într-un fructuos schimb de experienţă între cadrele didactice din învăţământul preşcolar,
primar, gimnazial şi de ce nu liceal.
Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se
termină. Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla.
Orice!
Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în
care plângem şi râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în
care suntem singuri ş totodată cu toată lumea.
Când începe şi când se termină copilăria? Nu ştim. Ştim doar că, la un moment dat, ne
e ruşine să ne mai comportăm ca nişte copii. Avem pretenţia şi dorim să fim trataţi ca adulţi,
ca persoane pe deplin responsabile, mature. Pierdem jocul, pierdem libertatea şi pierdem
nemărginirea. Devenim sclavii propriilor noastre prejudecăţi şi autolimitări. Ar trebui ca
măcar în suflete să ramânem veşni nişte copii. Copiii de astăzi nu mai au copilărie. Trăiesc în
spaţii închise, limitate aproape tot timpul, în faţa ecranului luminos al calculatorului, vorbind
zi, şi mai ales noapte, cu prieteni de peste mări şi ţări dar neştiind să bată la uşa vecinului şi
să-l invite pe fiul acestuia la o plimbare cu bicicleta sau o „expediţie" prin pădurile din
apropiere.
Este de datoria noastră să le spunem poveşti, să le aşezam cartea în mână şi să-i
îndemnăm să citească, să le vorbim despre frumos şi bine, despre păsări şi fluturi, să le
descoperim talentele. Prezentul festival reprezită o modalitate de valorificare a talentelor
copiilor.
Prin intermediul acestui festival și cadrele didactice au ocazia de a-și afirma
profesionalismul.Totodată, un cadru didactic competent trebuie să se perfecţioneze în
permanenţă pentru a avea ce oferi copiilor şi urmaşilor. Profesia de cadru didactic implică o
serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, calităţi, competenţ, care o fac să se distingă de
multe alte profesii al căror „obiect” a muncii este omul.
“Copilaria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind
din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă si uluitoare.“
Eugen Ionescu
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OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:


Valorificarea resursei umane în dezvoltarea şi promovarea actului de educaţie şi cultură
din perspectiva compatibilizării învăţământului românesc cu cel european.

OBIECTIVE SPECIFICE:
 Promovarea inovaţiei şi a mişcării pentru reforma învăţământului românesc din
perspectiva dezvoltării personale profesionale atât a cadrelor didactice cât şi a copiilor
preşcolari;
 Stimularea şi valorizarea actului cultural educativ prin intermediul artei şi culturii
româneşti;
 Dezvoltarea de competenţe specifice la nivelul cadrelor didactice pentru stimularea
creativităţii copiilor preşcolari.

PARTENERI:
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi
Casa Corpului Didactic Galaţi
Primăria Municipiului Galaţi
Consiliul Judeţean Galaţi
Consiliul Local Galați
Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați
Centrul Europe Direct Galaţi
Liceul de artă „Dimitrie Cuclin” Galaţi
Grădiniţa „Motanul Încălţat” Galaţi
Grădiniţa „Violeta” Pechea
Grădiniţa „Ion Nenițescu” Galaţi
TV Galați
Viața Liberă Galați
Radio Galați

MANAGEMENTUL PROIECTULUI:
Coordonatori implementare:
Prof. Loureth OPREA – inspector de specialitate învăţământul preşcolar
Prof. Dochiţa FLOREA – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 30, Galaţi
Echipa de proiect:
Prof. Oana CRĂCIUN – Grădinița „Motanul Încălțat” Galați
Prof. Stanca OPREA – Grădinița „Motanul Încălțat” Galați
Prof. Steluța PAȚILEA – Grădinița „Violeta” Pechea
Prof. Elena VLASE – Grădinița „Ion Nenițescu” Galați
Cezarina GARDICIUC – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 30, Galaţi
Tehnoredactare computerizată:
Prof. Oana Crăciun – Grădinița „Motanul Încălțat” Galați
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Contabilitate:
Marcela GHEORGHIŢĂ – administrator financiar
Participanţi:
Cadre didactice: educatoare, învăţătoare
Copiii: preşcolari şi şcolari
Părinţii copiilor care vor fi determinaţi să-şi asume prejudecăţi, să cântărească
moduri de raportare cotidiană, să acorde atenţie valorilor şi comporatmentelor.
Inspectori şcolari, colaboratori, cadre didactice din învăţământul preşcolar şi
preuniversitar, membrii comunităţii locale.

RESURSE:
Resurse materiale: afişe, invitaţii, costumații,
costume populare, aparate foto,
videoproiector, CD – player, CD-uri, etc.
Resurse financiare: sponsorizări, donaţii, contribuţii benevole ale părinţilor, taxa de
participare (pentru realizarea albumenlor, diplomelor, mapei proiectului, etc.).

REZULTATE:
o scontate:
Trezirea dorinţei de comunicare, colaborare prin depăşirea barierelor;
Cultivarea respectului pentru muncă;
Investirea sumelor în folosul comun al copiilor;
Valorificarea talentelor copiilor şi cadrelor didactice prin participarea la concursul
cultural;
Îmbogăţirea experienţei culturale prin cunoaşterea diverselor obiceiuri.
o aşteptate:
Elaborarea Catalogului Festivalului și a albumului “Steluţele Dunării” cu ISSN, care
cuprinde momentele principale ale cadrelor didactice participante la festival şi
promovarea talentelor copiilor prin intermediul mass-media;
Comunicare şi conlucrare optimizate cu parteneri locali şi naţionali din domeniile
învăţământului şi culturii;
Competenţe ale cadrelor didactice aplicabile în activitatea cu elevii în vederea
stimulării creativităţii;
Îmbunătăţirea imaginii instituţiei la nivel local şi naţional.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
Chestionare de evaluare;
Articole în mass-media;
Evaluare informală;
Vor fi măsurate efectele asupra grupurilor ţintă – prin prelucrarea datelor colectate
(fotografii realizate pe parcursul pregătirilor festivalului);
Vor fi formulate concluzii privind impactul acţiunii asupra grupurilor ţintă;
Va fi realizat albumul de prezentare a derulării proiectului;
Vor fi luate măsuri de continuare a proiectului prin:
realizarea parteneriatelor;
dezvoltarea schimbului de idei;
prezentarea albumului.
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DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI
TEMA FESTIVALULUI: „COPILĂRIE

FERICITĂ”

PERIOADĂ ÎNSCRIERE: 12 MAI – 30 MAI 2014 (nu se acceptă întârzieri)
În acest interval trebuie să transmiteţi la serviciul secretariat al Grădiniţei nr. 30,
Galaţi următoarele documente:
 fişa de înscriere completată alături de chitanţă ce dovedeşte achitarea taxei de
înscriere;
 CD-ul sau DVD-ul pe care sunt înregistrate piesele muzicale.

PERIOADĂ DESFĂŞURARE: 6 - 9 IUNIE 2014
LOCUL DESFĂŞURĂRII: TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD”

GALAȚI
CONCURS pentru PREȘCOLARI şi ŞCOLARI:

SECŢIUNEA I: ARTA VOCALĂ – interpreţi, solişti vocali, grupuri
vocale constituite din copii preşcolari, școlari, dramatizări ş.a respectând
tema festivalului.

SECŢIUNEA a II-a: ARTA COREGRAFICĂ: dans modern, sportiv,
jocuri muzicale, majorete, dansuri populare ş.a. respectând tema
festivalului.
 TAXA DE PARTICIPARE: 30 RON / FORMAȚIE / SECȚIUNE (pot
participa 2 cadre didactice care coordonează activitatea aceleiași grupe pe taxă). Taxa
se achită la Grădiniţa nr. 30 Galaţi, la serviciul secretariat ori trimisă prin
mandat poştal.
DATE NECESARE LA POŞTĂ PENTRU PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE (MANDAT
POŞTAL):

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30
FLOREA DOCHIŢA - coordonator
Adresă: str. Gheorghe Asachi, nr. 1, jud. Galați, loc. Galați, cod poştal 800487
CIF/CUI: 24937351 Trezoreria Galați
Tel./Fax: 0236 498 468 / 0740 072 260 / 0745 821 170

CONDIŢII DE PARTICIPARE ÎN CADRUL FESTIVALULUI:
Pentru orice aspecte pe care nu le înţelegeţi, vă rugăm să vă adresaţi echipei de proiect:
 Prof. CRĂCIUN OANA 0724 315 716 / 0752 166 290 oanacraciun77@yahoo.com
 Prof. PAȚILEA STELUȚA 0749 850 696 patileasteluta@yahoo.com.
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Regulament pentru PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI:
Momentele artistice prezentate trebuie să respecte tema festivalului:
„COPILĂRIE FERICITĂ”, în caz contrar momentul va fi depunctat de
către juriu. Se va ţine cont de originalitate în interpretare, recuzită,
coregrafie!
ATENŢIE: Durata momentului artistic să nu fie mai mare de 4 minute!
Sunt admise grupurile artistice atât din grădiniţele de stat cât şi particulare
locale şi din ţară. Participarea se face atât în mod direct cât şi indirect,
prin intermediul CD-urilor.

Regulament pentru CADRE DIDACTICE:
să respecte tema festivalului;
să respecte perioada de înscriere;
să confirme participarea la festival prin transmiterea unui mail către
Grădinița cu Program Prelungit nr. 30 Galați;
să trimită CD-urile cu melodiile dansurilor la Grădinița cu Program
Prelungit nr. 30 Galați;
să specifice pe fișa de înscriere:
Denumirea formației .............................................................................
Numărul de copii ...................................................................................
Titlul dansului ........................................................................................
Secțiunea la care participă ....................................................................
Durata prestației ....................................................................................
Coordonatorul / coordonatorii formației ...........................................
Mail-urile educatoarei/ educatoarelor coordonatoare ....................

EVALUARE – JURIZARE:
Evaluarea şi jurizarea se va realiza pe cele doua trepte de învăţământ:
preşcolar şi şcolar.
Prestaţia formaţiilor şi a tuturor participanţilor la concurs se va aprecia prin jurizarea
participărilor directe de către un juriu format din 5-7 membri:
inspector de specialitate;
profesori specialişti pentru genurile abordate în concurs;
personalităţi artistice locale;
reprezentant al Consiliului Local.
Festivalul va fi mediatizat în mass-media.

JURIZAREA PARTICIPĂRILOR INDIRECTE se realizează ţinând cont de:
respectarea temei festivalului;
originalitate;
calitatea filmării pe ansamblul formaţiei (plan general);
calitatea filmării simple (fără efecte speciale);
calitatea înregistrării audio-video.
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RECOMPENSAREA:
Evoluţia concurenţilor participanţi se va recompensa cu:
Trofeul Festivalului – „Steluţele Dunării” – ediţia a IV-a – IUNIE
2014
diplome de participare.
Cadrele didactice participante la Festival vor primi:
contract de parteneriat;
adeverinţe de participare;
diplome pentru cei ce obţin Premiul special, Premiul I, al II-lea, al
III-lea, Mențiune;
Catalogului Festivalului “Steluţele Dunării”;
Albumul „Steluţele Dunării” înregistrat cu ISSN;
DVD cu momentele artistice ale festivalului.

Coordonatorii proiectului,
Prof. Loureth OPREA
Prof. Dochiţa FLOREA
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