
 
 

 

 

 



 

ARGUMENT 

 
Liceul de Arte „ Hariclea Darclee” vă invită să deschideți noi orizonturi de creație și cultură 

pentru elevii dumneavoastră prin participarea la concursul județean de modelaj, ,,Plastilina 

jucăușă”.  

Concursul dezvoltă creativitatea, imaginația, viziunea în spațiu și încurajează copilul să se 

exprime liber prin intermediul modelajului. 

Arta modelajului și a olăritului datează încă din preistorie. Copiii au o înclinaţie aparte 

pentru apă şi nisip, acestea fiind cele mai naturale materiale de joacă din câte există. Cele două 

elemente fundamentale ale existenţei noastre apa şi pământul ne oferă energie, putere, dar şi 

relaxare şi bucurie. De la apă, nisip sau pământ până la plastilină nu este decât un pas. În cadrul 

activităţilor artistico-plastice, modelajul cu plastilina divers colorata este una dintre cele mai plăcute 

activități ale copiilor. 

Plastilina este asemenea lutului, un material de stimulare senzorială, cu potenţial educativ 

extrem de mare. Gândurile și emoțiile fundamentale, ce vin din inconștient, capătă expresie mai 

repede în imagini decât în cuvinte. Astfel, copilul percepe şi transfigurează realitatea în mod 

tridimensional realizând diferite produse prin efort propriu.  

Copilul își spune povestea, vorbește despre sine și, din câteva elemente modelate din 

plastilina viu colorată,  se pot naște adevărate povești! Imaginația este limita! 

 

 TEMA CONCURSULUI: Realizarea unor figurine din plastilină, folosind tehnica modelajului. 

 CATEGORIA: Concurs școlar județean pe disciplină( AVAP), pentru învățământ primar. 

 OBIECTIVELE CONCURSULUI   

 dezvoltarea operaţiilor gândirii; 

 stimularea creativităţii şi a imaginaţiei, precum şi dezvoltarea propriului potenţial creator; 

 educarea estetică prin trecerea de la receptivitatea pasivă la activitatea creativă;  

 dezvoltarea spiritului de competiţie; 

 EDIȚIA I 

 LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: Liceul de Arte „ Hariclea Darclee” 

 DATA DESFĂȘURĂRII: 8 aprilie 2017, ora 9,00 

 GRUP ŢINTĂ: Elevi din învăţământul primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV) 

 CONDIŢIILE DE PARTICIPARE: 

 Înscrierea pe baza fişei de înscriere (anexa1), respectând termenul dat; 

 Fiecare cadru didactic va participa la concurs cu maximum doi elevi; 

 Membrii comisiei de evaluare nu vor avea elevi sau rude de gradul I în concurs.  



 SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

a) Secțiunea  I             -  clasele pregătitoare , I-și a II a ; 

b) Secțiunea  a  II -a    - clasele III- IV; 

 

 REGULAMENTUL CONCURSULUI:   

 

 Înscrierea participanţilor: 

 În perioada 1- 15 martie 2017 - prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1)  

 Cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere în format electronic la                                     

adresa  de  e-mail  plastilina.jucausa2017@gmail.com 

  

 Proba de concurs:  

 a) Secțiunea  I             -  clasele pregătitoare , I-și a II a ;   

Tema: „Primăvară, te iubim!” 

 b) Secțiunea  a  II -a    - clasele III- IV; 

Tema: „Personaje de poveste” 

 Folosind tehnica modelajului, elevii vor realiza figurine din plastilină, respectând tema 

primită. 

 Fiecare  concurent  îşi  va  aduce plastilină, plansetă şi alte materiale necesare realizării 

lucrării. 

 Timpul alocat  desfășurării probei este de 2 ore, cu participare  directă. 

 

 Evaluare: 

 Evaluarea lucrărilor va avea loc în data de 8 aprilie 2017; 

 Pentru fiecare secțiune se acordă  următoarele premii:  

 Premiul I 

 Premiul II 

 Premiul III 

 Menţiuni 

               *  Diplome de participare pentru toți elevii. 

 



 Etapele  concursului :  

 1decembrie 2016 – 28 februarie 2017  popularizarea concursului în școli și                 

pe  site-ul școlii: darlcee.ro 

 1martie 2017- 15 martie 2017 – înscrierea  la  concurs  

 8 aprilie 2017- desfăşurarea concursului, la Liceul de Arte „Hariclea Darclee”, ora 9.00. 

 

 Precizări finale: 

 Nu se percepe taxă de participare 

 Lucrările elevilor rămân în şcoala organizatoare şi fac obiectul unei expoziţii ;  

 Evenimentul va fi mediatizat în mass-media locală 

 

 CRITERII DE EVALUARE: 

 gradul de originalitate şi imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea realizată;  

 gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului( figuri bidimensionale/ 

tridimensionale, diversitatea culorilor);  

 respectarea tematicii şi a proporţiilor. 

 

 BIBLIOGRAFIE 

 Curriculum Naţional- Programa școlară pentru învățământ primar  

 Bojneag, Maria, Modelajul, începutul unei pasiuni, Ghid metodic pentru învăţământ preşcolar, 

Editura Tehno-Art, 2007 

 

 NUMELE MEMBRILOR DIN COMISIA DE ORGANIZARE  

Coordonatori:  

 Prof.înv.pr. Orzan Paula  

 Prof.înv.pr. Mateescu Liliana  

 Prof.înv. pr. Istrate Loredana 

 Prof.înv. pr. Damian Doinița 

 Prof.înv. pr. Datcu Rodica 

 Prof.înv. pr. Udrea Gheorghe 

        Consultanți de specialitate : 

 Prof. Dobre Ana Maria 

 Prof. Constantin Lucian 

 Armanda Filipine, jurnalist 

 

 

 ADRESE DE CONTACT:  

 prof.înv.pr. Orzan Paula – Telefon: 0766443827 

 prof.înv.pr. Mateescu Liliana– Telefon: 0752105422 

 E-mail: plastilina.jucausa2017@gmail.com 

 Site-ul școlii: darlcee.ro 



 

ANEXA 1  

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS ȘCOLAR  JUDEȚEAN 

“ Plastilina jucăușă “ 

Ediția I - 8 APRILIE 2017 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

 

LOCALITATEA: 

 

ADRESA ȘCOLII/TELEFON/FAX: 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: 

 

ADRESA DE E-MAIL PERSONALĂ/ TELEFON (PENTRU CADRUL DIDACTIC 

ÎNDRUMĂTOR): 

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII ÎNSCRIȘI:  

  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Clasa Secțiunea Cadru didactic însoțitor 

     

     

 

 

 

 

 

  

 


