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ARGUMENT                                                                                                               

           În poeziile marelui poet român Eminescu întâlnim natura foarte frumos descrisă așa cum 

poate, a fost ea cândva. Marelui poet îi plăcea să se plimbe prin codrul des și verde în mijlocul 

căruia stătea și asculta glasul păsărilor, se oglindea în apa limpede a lacului și asculta murmurul 

izvoarelor. Azi codrul s-a rărit din cauza tăierilor ilegale, păsările parcă ciripesc a disperare și 

apele plâng de durerea gunoaielor,  iar în apa lacului nu te mai poți oglindi din cauza deșeurilor. 

Pentru toate acestea răspunzător este omul, cel care cândva era prietenul naturii, cu timpul s-a 

transformat în dușmanul ei. Influența  negativă a omului asupra mediului ne obligă să luăm 

atitudine deoarece singura speranță de mai bine a omului rămâne natura. 

    Copiii din întreaga lume iubesc natura, iubesc tot ceea ce-i înconjoară: animale, plante, 

flori, de aceea  trebuie să afle despre problemele cu care aceasta se confruntă, să ia atitudine, să 

formuleze şi să aplice soluţii viabile pentru rezolvarea problemelor de mediu şi să fie 

responsabili pentru ocrotirea lui. Cu speranța că acesti copii mici cu inimi mari vor fi salvatorii 

naturii, a pământului, să le oferim posibilitatea  de a fi artisti, de a  da frâu liber imaginației și de 

a creea o natură curată și frumoasă, măcar pe hârtie. 

 

OBIECTIVE CADRU: 

 Cultivarea spiritului de colecționare a unor deșeuri refolosibile, a unor materiale din 

natură, utile lucrărilor  practice; 

 Stimularea  expresivității și creativității copiilor prin desen, pictură, colaj; 

 Cultivarea sensibilității artistice a copiilor preșcolari și școlari; 

 Stimularea cooperării între cadrele didactice din diferite țări(Anglia, România și Ungaria)  

 

GRUP  ȚINTĂ: Preșcolarii și școlarii din clasa pregătitoare, cadre didactice. 

ORGANIZATORI: Grădinița cu P.P.nr.2 reprezentată prin Director Prof. Csatari Ioana și   

                                       Prof. Sale Claudia-inițiator proiect. 

 

 



 
 

COORDONATORI: 

 Inspector Şcolar de Specialitate  prof. SOUCA VALENTINA 

 Director Csatari Ioana                                                                                     

 Prof. Sale Claudia 

  Anglia- DENZIL COULSON (Head of Humanities) ȘI CAROLYN  RENNIE (Head of 

PSHE) 

 Ungaria- Director KOVACSNE d’ELHOUGNE ILONA 

PARTENERI:  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 

 Anglia - ,,HALSTEATED  PREPARATORY  SCHOOL FOR GIRLS '' 

 Ungaria – “MOSOLYORSZAG OVODA” 

 Kerekerdo Tag  Ovoda- Nyirbator, Ungaria 

 Primăria Orașului Șimleu Silvaniei 

 Şcoala Gimnazială “Silvania” din Șimleu Silvaniei  

 Asociaţia ,, Grădinița veseliei”  

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:  

România:Ardelean Floare, Balog Alina, Costea Ioana, Coste Mariana, Crișan Viorica, Goste 

Ioana, Hossu Diana, Potra Adriana, Pădurean Bianca, Pop Manuela, Lipou Codruța, Muntean 

Maria, Sîrca Florica. 

DURATA CONCURSULUI: 09.03- 22.05.2015 

SECȚIUNI PROPUSE:  

1. Desen 

2. Pictură 

3. Colaj 

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE ȘI ETAPELE CONCURSULUI: 

I. Etapa locală: 09-17.03.2015 

Pentru etapa locală copiii vor realiza sub îndrumarea cadrului didactic lucrări plastice 

având ca temă ”Copiii- Prietenii Pământului”(mesaje Eco) utilizând ca tehnici de lucru: 

desenul și pictura. Cadrul didactic va selecta pentru fiecare tehnică de lucru câte o lucrare 

/format A4 care va participa la etapa națională și internațională. 

 

II. Etapa județeană: 18.03-27.03.2015  



 
 

Pentru etapa județeană copiii vor realiza sub îndrumarea cadrului didactic lucrări plastice 

având ca temă “Copiii- Prietenii Pământului ” utilizând ca tehnică de lucru:colajul. 

Colajele se vor realiza din materiale reciclabile sau din materiale din natură. Cadrul 

didactic va selecta pentru tehnica de lucru colaj câte 1 lucrare care va participa la etapa 

națională și  internațională. 

 

III. Etapa națională: 20.04-27.04.2015 

Lucrările trimise de către cadrele didactice atât din țară cât și din străinătate,  în urma 

selecțiilor de la celelalte două etape: locală și județeană vor fi expuse publicului într-o 

expoziție deschisă  în incinta grădiniței organizatoare. 

Pentru această etapă cadrul didactic va trimite prin poștă următoarele materiale:  

a) Fişa de înscriere la concurs în 2 exemplare şi Acordul de parteneriat cu număr de 

înregistrare între ce două unități de învățământ, completat și ștampilat  în 2 exemplare  

originale.  (Anexa 1 și 2.).  

b) Cele 3 lucrări  selectate: 2 la etapa locală_pictură/desen  și 1  la etapa județeană_colaj, 

realizate pe format A.4. se vor eticheta astfel: pe fiecare lucrare, în colţul din dreapta 

jos, se va aplica eticheta (Anexa 3.) și se va completa cu majuscule: titlul lucrării, 

numele şi prenumele copilului, clasa/grupa, şcoala/gradinița, numele şi prenumele 

cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul, ţara. Atenţie! Lucrările trimise nu se 

vor restituie autorilor. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări. Pe o 

lucrare se va trece 1 cadru didactic coordonator. 

c) Dovada achitării taxei de participare la concurs, respective 10 lei / cadru didactic. 

Taxa de participare va fi achitată în contul bancar deschis la Banca Transilvania, 

CONT: RO49BTRL03201201B44538XX, până la data de 22.04.2015. În momentul 

achitării se va preciza obligatoriu numele dumneavoastră şi taxă Concurs Internațional. 

Taxa de înscriere la concurs va fi achitată de către cadrul didactic, nu de către părinții 

copiilor. 

d) Un plic A4 timbrat  şi autoadresat în funcţie de destinaţie (plicul va fi utilizat pentru 

expedierea către dvs a  diplomelor și a documentelor concursului).  

e) Trimiterea prin poştă a materialelor pentru concurs o veti realiza pana la data de 

22.04.2015  pe adresa: Grădinița cu PP. nr.2, str.1 Decembrie 1918 nr.53, loc. 

Șimleu Silvaniei, jud.Sălaj, cod poștal 455300 cu mențiunea:  Pentru Concursul 

Internațional ”Copiii- Prietenii Pământului”. 

 

IV. Etapa internațională: 29.04.2015 

          În 29 Aprilie 2015 va avea loc etapa internațională, se vor desemna câștigătorii  și se va 

organiza o expoziție cu lucrările premiate la concurs, expoziție care va fi deschisă publicului în 

incinta Primăriei Orașului.  

 

 



 
 

COMISIA DE EVALUAREARE: 

 Două cadre didactice din grădinița organizatoare a concursului:  

- Prof. înv.preșc. Sale Claudia 

- Prof.înv.preșc. Sîrca Florica 

- Prof. înv.preșc.  Csatari Ioana 

 Profesor de specialitate de la Școala Gimnazială ”Silvania”- Sorina Moise 

În evaluarea lucrărilor se va ține cont de originalitate, creativitate și de respectarea temei 

concursului. Se vor acorda câte un premiu I, II, III, pe categorii de vârstă. Toți copiii înscriși 

la concurs vor primi diplome de participare. Cadrele didactice vor primi diplome de 

participare,  adeverință de organizator și evaluator petru faza locală și acordul de parteneriat. 

COMISIA DE ORGANIZARE A EXPOZIȚIEI: 

 Prof.înv.preșc. Sale Claudia 

 Prof.înv. preș. Csatari Ioana 

 Prof.înv. preșc. Hossu Diana  

DISEMINARE: 

 Expoziție cu lucrările copiilor în grădiniță; 

 Mediatizare pe site- uri de specialitate: www. isjsalaj.ro, www.didactic.ro,   

www.educatoarea.ro  și pe pagina de facebook a grădiniței;  

 Mediatizare în presa locală. 

FINALITĂȚI: 

 Expoziții; 

 Diplome de participare pentru toți copiii înscriși la concurs; 

 Diplome pentru copiii câștigători pe secțiuni și pe categorii de vârstă; 

 Diplomă de organizator, etapa locală și adeverință de evaluator al lucrărilor copiilor, 

etapa locală, pentru cadrele didactice îndrumătoare. 

În perioada 04.05.2015-22.05.2015 – se vor trimite plicurile cu acord de parteneriat, diplome și 

adeverințe.. 

PERSOANE DE CONTACT: 

                   Prof. Claudia Sale, tel. : 0740198212 (e-mail. klapress@yahoo.com) 

                   Prof. Ioana Csatari, tel. : 0744756644 

 

http://www.educatoarea.ro/


 
 

Anexa 1     

FIȘA DE ÎNSCRIERE 

CONCURS INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE 

”COPIII- PRIETENII PĂMÂNTULUI” 

Numele și prenumele cadrului didactic: ............................................................ 

Specialitatea: .............................................................................................. 

Unitatea de învățământ: .................................................................................. 

Str: .............................................................................. Nr. ...................... 

Localitatea: .................................................................. 

Județul: ............................................ 

Cod: ................................................. 

Țara:.................................................... 

Telefon cadru didactic: ................................................... 

Adresa e- mail cadru didactic: ..................................................................... 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

copilului 

Grupa Titlul lucrării Secțiunea 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

 Director,                                                                  Cadru didactic, 

                        

 

 



 
 

Anexa 2 

GRĂDINȚA CU PP.NR 2 ȘIMLEU SILVANIEI                          UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT :…………………………… 

STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.53                                                  STR. ……………………………………………….................... 

TEL.: 0360566963                                                                          TEL.:…………………………………………………………... 

E-MAIl: gradinitanr2simleu@yahoo.com                                       E-MAIL:……………………………………………………… 

NR. . ……………/………………………                                       NR. . ……………/……………………… 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat   azi,…………………. 

 

I. Părţile contractante: 

 Grădinița cu P.P. NR.2 Șimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr.53, județul Sălaj, 

reprezentată prin director prof. Csatari Ioana în calitate de APLICANT, 

            și 

 Unitatea de învățământ …...………………………………………....................... 

.reprezentată prin Director ………………………………………. și ed./inst./prof. 

………………………………………………. ……….în calitatea de PARTENER. 

II. Obiectul contractului: 
Prezentul acord de parteneriat are drept scop colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin proiectul Concurs 

Internaţional de Creatie   “COPIII- PRIETENII PĂMÂNTULUI”, înscris în CAER poziția 1232 

III. Grup ţintă:   preşcolarii  si elevii clasei pregătitoare din țară și din stăinătate . 

IV.Obligaţiile părţilor: 
A)Aplicantul se obligă: 

- să informeze grădiniţele despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să desemneze comisia de jurizare și să asigure jurizarea corectă a lucrărilor; 

- să mediatizeze rezultatele concursului pe site- uri de specialitate și în presa locală; 

- să emită diplome pentru copii și cadre didactice; 

- să distribuie diplomele și cadourile surpriză pentru copii, precum și diplomele și    adeverințele pentru 

cadrele didactice. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în grădiniţă; 

- să selecteze lucrările preșcolarilor/ elevilor participanţi la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să permită copiilor să- și exprime liber creativitatea; 

-să distribuie preșcolarilor/școlarilor diplomele. 

V.Durata acordului: 
Prezentul acord de parteneriat  s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data 

semnării acestuia. Este valabil pe perioada semestrului II, din anul şcolar 2014 – 2015. 

VI. Clauze finale ale acordului: 
Concursul Internaţional de Creatie “COPIII- PRIETENII PĂMÂNTULUI” face parte din 

categoria activităţilor extracurriculare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de 

învăţământ din judet, din ţară și din străinătate. 
 

            DIRECTOR,                                                                                                     DIRECTOR, 

      Prof. Csatari Ioana 

 



 
 

Anexa 3 

 

 

  

 

  

 

 

Titlul lucrării…………………………………………… 

Numele şi prenumele copilului….……………………….…. 

Clasa/grupa………………………………………..….. 

Școala/gradinita……………………………………….… 

Cadrului didactic îndrumător…………………..……….…… 

Localitatea……………………….…Judeţul: …….…………  

Titlul lucrării…………………………………………… 

Numele şi prenumele copilului….……………………….…. 

Clasa/grupa………………………………………..….. 

Școala/gradinita……………………………………….… 

Cadrului didactic îndrumător…………………..……….…… 

Localitatea……………………….…Judeţul: …….…………  

Titlul lucrării…………………………………………… 

Numele şi prenumele copilului….……………………….…. 

Clasa/grupa………………………………………..….. 

Școala/gradinita……………………………………….… 

Cadrului didactic îndrumător…………………..……….…… 

Localitatea……………………….…Judeţul: …….…………  


