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ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi,................................, între:
1. Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iaşi , Str. Muşatini, Nr. 12, Iaşi, reprezentat prin Director,
Prof. Viorica Dobre și
2. Școala ...................................................................., Str..........................................,Nr. .......,
Loc. ...................................., reprezentat prin ..............................................................................
Scopul:
Colaborarea în vederea desfăşurării
Concursului Regional de Creare de Poveşti ,,Copilul-un bulgăre de creativitate” - Ediţia a VIIa, din 17.04.2019, organizat pentru a stimula manifestarea potenţialului creativ al elevilor, pentru a
dezvolta flexibilitatea gândirii, imaginaţia creatoare, originalitatea şi interesul elevilor pentru estetica
limbajului.
Obiectivele proiectului:
1. Popularizarea proiectului la nivel local şi naţional prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării
imaginației și creativității elevilor;
2. Stimularea interesului elevilor pentru actul lecturii, transformându-l pe elev într-un cititor activ şi
motivat, într-o lume în continuă transformare ;
3. Dezvoltarea gândirii creatoare, a imaginaţiei, vocabularului, exprimării corecte, originale;
4. Antrenarea elevilor în actul ficțiunii artistice prin realizarea de poveşti, stimulându-le astfel
imaginația și creativitatea;
5. Promovarea unei atitudini pozitive faţă de literatură, faţă de carte, cultivarea respectului de a o
păstra în bună stare.
În cadrul parteneriatului instituţiile implicate vor sprijini înscrierea elevilor cu lucrări la cele trei
secţiuni:
● I - Poveşti din lumea necuvântătoarelor – pentru Clasa Pregătitoare și Clasa I
● II - Poveşti de suflet – pentru clasele II-IV
● III - Poveşti fantastice – pentru clasele V-VIII
Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi asigură spaţiul de desfăşurare a concursului şi editarea unei
broşuri cu lucrările participante.
Școala ......................................................... asigură mediatizarea evenimentului şi înscrierea elevilor
la concurs.
Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi este valabil pentru
perioada 2018-2019, cu posibilitate de prelungire prin consimţământul părţilor.
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