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Argument 
 

Această iniţiativă culturală are drept scop crearea unui context profesionist pentru dezvoltarea şi susţinerea 
copiilor preşcolari şi şcolari (până la clasa a VIII-a), în drumul lor către împlinirea expresiei artistice. 

Tema ediţiei din acest an, „JOCURILE COPILĂRIEI”, se subsumează celei de a 20-a aniversări a Anului 
Internaţional al Familiei, celebrat la nivel ONU; tema a fost abordată în cadrul Clubului de Artă „Uşor, uşor, păşim 
în lumea artelor” al Şcolii  Gimnaziale „Anastasia Popescu”, pe care aceasta îl organizează  în parteneriat cu Asociaţia  
„Grădiniţele Arc-en-Ciel” și Asociaţia „Școala Anastasia Popescu”. 

 Proiectul s-a bucurat de mare succes în rândul artiştilor mai mici sau mai mari, care  au așternut pe coala de 
desen momente pline de bucurie din jocurile lor, cel mai adesea împreună cu familia din care fac parte, punând în 
valoare importanţa timpului petrecut împreună. 

Dat fiind faptul că anul  2014 a fost declarat de către Patriarhia Română  Anul Martirilor Brâncoveni, 
secţiunea Icoane pe lemn şi sticlă din cadrul concursului va fi dedicată acestei teme.  

Părinţii care îşi însoţesc copiii la concurs şi doresc să transforme aşteptarea în plăcute momente de 
relaxare, sunt invitaţi să se înscrie la un atelier – concurs de arte plastice, care se va încheia odată cu 
concursul celor mici. 
 

 
 

Inspectoratul Şcolar
 al Municipiului Bucureşti

Ministerul 
Educaţiei
Naţionale

Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu“
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Încadrarea în concurs 
 

Manifestarea este deschisă copiilor preşcolari şi şcolari (până la clasa a VIII-a), încadraţi în 
următoarele categorii: 
 
A. Preşcolari: 
Categoria A 1: copii cu vârsta sub 5 ani  împliniţi la data de 30 mai 2014 
Categoria A 2: copii cu vârsta peste 5 ani împliniţi la data de 30 mai 2014 
Notă: Copiii cu vârsta de 7 ani împliniţi la data de 30 mai 2014, dar care sunt înscrişi încă la grădiniţă, vor fi 
încadraţi la categoria B1. 
 
B. Şcolari: 
Categoria B 1: elevi din clasele pregătitoare, I şi a II-a 
Categoria B 2: elevi din clasele a III-a şi a IV-a 
Categoria B 3: elevi din clasele a V-a şi a VI-a 
Categoria B 4: elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a 
 
C. Profesionişti: 
Categoria C 1: elevi din clasele a V-a şi a VI-a ai Liceului de Arte Plastice „N. Tonitza” 
Categoria C 2: elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a ai Liceului de Arte Plastice „N. Tonitza” 

 
Participanţii se pot înscrie la una sau mai multe din următoarele secţiuni de lucru: 

 desen 

 pictură 

 modelaj – ceramică 

 icoane pe lemn sau pe sticlă 
 
 

Desfăşurarea concursului 
 
a) Pentru categoriile A1 şi A2 (preşcolari), concursul se va desfăşura la sediul Grădiniţei „Arc-en-Ciel” din 
Str. I.H. Rădulescu nr. 18, sector 2, vineri, 16 mai 2014, începând cu orele 15.00. 
Participanţii sunt invitaţi pentru luarea în evidenţă şi ocuparea locului în sălile de lucru începând cu ora 14.30. 

 
b) Pentru categoriile B şi C (şcolari de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a şi elevi de la liceul „N. 
Toniza), concursul se va desfăşura la sediul Şcolii „Anastasia Popescu” din Str. Popa Nan nr. 47B, sector 2, 
sâmbătă, 17 mai 2014, între orele 10.00 și 13.00. 
Participanţii sunt invitaţi pentru luarea în evidenţă şi ocuparea locului în sălile de lucru începând cu ora 09.30. 

 
c) Pentru şcolile şi grădiniţele din sectorul 1, concursul se va desfăşura la sediul Şcolii „Anastasia Popescu” 
din Str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 46A, vineri, 16 mai 2014, între orele 10.00 și 13.00. 
Participanţii sunt invitaţi pentru luarea în evidenţă şi ocuparea locului în sălile de lucru începând cu ora 09.30.  

 
 

3. Timpul de lucru: 
Categoriile A1 şi A2: 90 min.  
Categoriile B1 şi B2: 120 min.  
Categoriile B3, B4, Art Café: 180 min.  
Categoriile C: 180 min.  
 
 

4. Tematica 
Participanţii înscrişi la secţiunile desen, pictură, ceramică vor crea o lucrare care să ilustreze un 

subiect dat, încadrat temei „Jocurile copilăriei”. 
 Participanţii înscrişi la secţiunea icoane pe lemn sau pe sticlă vor aborda tema Sfinţii Martiri 

Brâncoveni şi se vor prezenta în concurs cu următoarele elemente deja trasate: 
- conturul desenului (fără umplerea spaţiilor cu alte culori) 
- acoperirea cu auriu a secţiunilor care necesită această culoare 
Nu se acceptă nicio altă completare a lucrării anterioară concursului. 

Toate materialele necesare realizării lucrărilor, indiferent de secţiune, sunt aduse de participanţi. 
 

 



Jurizarea 
 
 Fiecare secţiune va fi jurizată pe categorii,  separat de celelalte secţiuni. 

 Juriul va fi alcătuit din specialiști din domeniul artelor plastice și reprezentanţi ai instituţiilor și 
organizaţiilor partenere.  

 Decizia juriului este irevocabilă şi incontestabilă. 

 Jurizarea lucrărilor se va face în cursul lunii mai, iar festivitatea de premiere va avea loc la o dată 
ulterioară, care urmează a fi anunţată. Pentru comunicarea oricăror detalii legate de acest eveniment, vor fi 
folosite adresele de e-mail oferite de către participanţi în formularele de înscriere. 
 
 

Premierea 
 
1. Premiul de Excelenţă însoţit de Trofeul concursului, acordate unui singur participant, ales din toate secţiile 
şi categoriile. La alegerea juriului, se poate acorda un Trofeu separat pentru preşcolari (categoriile A). 
2. Câte un premiu I, II şi III pentru fiecare secţiune a fiecărei categorii. 

În funcţie de lucrările prezentate în concurs, juriul poate acorda doar unul sau două din premiile 
menţionate (spre exemplu doar premiile II şi III) sau poate dubla unul din premii, cu condiţia ca numărul 
total de premii să nu fie mai mare de 3. 
3. Menţiuni (cel mult 3) pentru fiecare secţiune a fiecărei categorii. 
4. Premii Speciale ale juriului (la libera alegere a acestuia). 
5. Premiile sponsorilor, care depind în exclusivitate, ca număr şi distribuire, de evaluarea personală a 
sponsorilor sau a reprezentanţilor acestora. 
6. Fiecare copil participant care la finalul concursului predă o lucrare terminată, înscrisă temei, primeşte 
diplomă de participare. Diploma de participare se ridică pe loc, de la secretariat. 
7. Profesorii îndrumători primesc adeverinţă de participare şi sunt menţionaţi pe diplomele primite de 
copii. De aceea, vă rugăm să completaţi în formularul de înscriere numele profesorului îndrumător – 
educator, învăţător sau profesor de arte plastice, specificând titulatura didactică. În cazul în care elevul 
participant lucrează cu mai mulţi profesori (de pilda, învăţătoarea şi un profesor de specialitate pentru 
artele plastice), vă rugăm să menţionaţi ambele cadre didactice. 
8. Instituţiile ai căror copii obţin premii şi menţiuni primesc diplome de merit. 
 

 

Înscrierea în concurs 

 
Pentru înscriere sunt necesare: 

- formularul de participare CU DATELE COMPLETE 

- pentru preşcolari: copie după certificatul de naştere  

- pentru şcolari: prezentarea carnetului de elev, vizat pentru anul şcolar în curs 

Fiecare participant va sponsoriza asociaţiile organizatoare cu o contribuţie de 20 RON. 

Părinţii care doresc să se înscrie la atelierul - concurs vor sponsoriza asociaţiile organizatoare cu o contribuţie 

de 10 RON. 

 

Pentru instituţiile din sectoarele 2 - 5, înscrierile se fac  prin e-mail, la adresa fundatia@sfmaria.ro sau la sediul 

Şcolii Gimnaziale „Anastasia Popescu” din Str. Popa Nan nr. 47B, până la data de 15 mai 2014. 

Pentru instituţiile din sectorul 1, înscrierile se fac prin prin e-mail, la adresa fundatia@sfmaria.ro sau la sediul 

Şcolii Giimnaziale „Anastasia Popescu” din Str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 46A, până la data de 15 mai 2014. 

 
 
Date de contact 
 

Pentru orice detalii legate de concurs, vă stăm la dispoziţie: 

 la sediul Şcolii „Anastasia Popescu” din Str. Popa Nan nr. 47B, de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00 

 la numărul de telefon  0722.805.777 (Vodafone) 

 prin e-mail, la adresa: fundatia@sfmaria.ro 
 

Vă aşteptăm cu drag şi le urăm succes tuturor participanţilor! 
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