
Proiect  înscris în CAERI 2017, la poziţia 2: 

„MINUNATA LUME A COPILĂRIEI” 

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Pitești va invită să participați la proiectul 

interjudețean "Minunata lume a copilăriei", editia a IV-a, care va avea loc in luna mai 2017. 

Proiectul este înscris în CAER 2017, proiecte fără finațare MENCS, pagina 1 poziţia 2.  

Nume proiect:  „MINUNATA LUME A COPILĂRIEI” 

Organizatori: Inspectoratul Scolar Judetean ARGEȘ, Școala Gimnazială TUDOR 

VLADIMIRESCU 

Condiţii de participare: 

a. Concurs pentru elevi: 

-Participarea este indirectă. Lucrările elevilor vor fi doar în format A4. 

- Înscrierea lucărilor se va face doar în format electronic, la adresa 

simpces2008@yahoo.com , prin completarea fișei de înscriere atașate, la nivelul fiecărei 

unități școlare. Pentru fiecare unitate școlară va fi trimisă o singură fișă de înscriere! 

Aceasta va fi completată de un cadru didactic coordonator (acesta va primi o adeverință 

semnată de directorul școlii organizatoare). Fișa de înscriere, format word, va fi denumita 

cu numele gădiniței/școlii. În cazul în care grădinița este coordonată de către o școală, vor 

fi completate fișe de înscriere separate (după denumirea școlii se va preciza nivelul: 

preșcolar, primar). 

- Numărul maxim de lucrări admise în concurs este de 100 pentru fiecare nivel de studiu. 

În cazul în care se va depăși acest număr, în urma înscrierilor electronice, cadrele didactice 

vor fi anunțate pentru a nu mai trimite lucrările prin poștă. 

-Fiecare cadru didactic poate trimite maxim 2 lucrări, câte una pentru fiecare  secțiune.  

-Nu se percepe taxa de participare pentru elevi! Cadrele didactice care nu participă la 

simpozion vor trimite un plic autoadresat și timbrat cu timbre în valoare de 2 lei pentru 

returnarea parteneriatelor și a diplomelor cu premii sau a diplomelor de participare, cate 

una pentru fiecare unitate școlară, urmând să fie multiplicate și completate de 

coordonatorul concursului). Diplomele cu premii vor fi trimise doar în format tipărit, 

semnate și ștampilate de către IȘJ Argeș și vor fi acordate in functie de premiile obtinute, 

conform O.M. Nr. 3035/ 10.01.2012. 

b. Simpozion pentru cadrele didactice: 

-Cadrele didactice vor trimite lucrările doar în format electronic, la adresa 

simpces2008@yahoo.com., format Word, cu denumirea Simpozion. Sub titlul lucării vor fi 
trecute: funcția didactică(învățător,educator, prof. înv. preșcolar/primar)  numele și prenumele 
autorului(autorilor), școala. Dacă este cazul, la sfârșit, se va trece bibliografia.  De asemenea, în 
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mailul trimis se vor preciza numele si adresa la care se vor trimite plicurile cu rezultate( vor fi 
copiate pentru a fi trecute pe plic, asa ca trebuie sa fie scrise cu atentie, litere mari de tipar.)  

Lucrarile participante la simpozion  vor fi   publicate  pe suport electronic(CD-ROM), într-un 

ghid de bune practici, înregistrat cu ISSN. Lucrările pot avea cel mult 2 autori.  

Perioadă înscriere:  

a. Electronica: 25.04.2017 – 20.05. 2017, pentru concurs; 25.04.2017-24.05.2017, 

pentru simpozion 

b. Trimiterea lucrărilor : 2.05.2017-24.05.2017 

Perioadă de jurizare: 27.05.2017 

Afișarea rezultatelor: 1 iunie 2017( se vor trimite și prin e mail cadrelor didactice 

coordonatoare la nivelul fiecarei unități de învățământ) 

SECŢIUNI ÎN CADRUL PROIECTULUI 

Simpozion,  CADRE DIDACTICE 

 Tema: Rolul jocului în activitatea didactică  (referate, eseuri, proiecte, culegeri cu 

jocuri utilizate la clasă, exemple din activitatea la clasă, format word; pot fi incluse 

și imagini) 

 

Concurs, PREŞCOLARI și ELEVI(clasele primare) 

Tema: Jocurile copilăriei 

 Creaţii plastice, pe 2 sectiuni:  

I. Desene (prescolari+ clasele pregătitoare),  pictura(gradinita+ primar).  

Atentie! Toate lucrarile intră la o singură secțiune. NU vor fi evaluate 

separat. 

II. Colaje (gradinita+ primar).  

 

Lucrările ce urmează să participe la etapa interjudeţeană a concursului Minunata lume a 

copilăriei, vor avea notat pe spatele lucrării, în colţul din dreapta jos, pe etichetă, cu majuscule, 

următoarele: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi 

prenumele cadrului didactic îndrumător. 

Într-un plic A4 se vor pune:  

-      fişa de înscriere (anexată mai jos) 

- acordul de parteneriat completat în 2 exemplare originale, ştampilat şi semnat 

de directorul şcolii, specificându-se numele cadrului didactic(cadrelor didactice) 

participant(e)  

- lucrările copiilor  



- un plic A4 autoadresat + timbru de 2 lei(pentru cadrele didactice care nu 

participa la simpozion) 

Adresa poştală:  Şcoala Gimnazială « Tudor Vladimirescu »Piteşti, Str. Călugăreni, Nr.3, 

Jud.Argeş, cod poştal 110194, cu menţiunea PENTRU CONCURSUL „ MINUNATA 

LUME A COPILĂRIEI “. 

 

INFORMAȚII UTILE: 

 Plicurile care nu vor fi timbrate corespunzător şi/ sau nu au trecute 

adresele unde urmează să fie trimise, nu vor fi expediate, deoarece 

organizatorii nu-şi asumă răspunderea să timbreze şi să completeze 

plicurile autoadresate. 

 Un cadru didactic poate participa la ambele secţiuni sau la una dintre 

ele. 

 Se vor urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia 

participanţilor, gradul de acoperire a foii, acurateţea lucrării.  

 Nu se admite intervenţia cadrului didactic în lucrare, aceasta va fi 

descalificată. 
 LUCRĂRILE ÎNSCRISE ÎN CONCURS NU SE VOR INAPOIA. NU SE ADMIT 

CONTESTAȚII. 
  

 Alte informații pot fi obținute la următoarele numere de telefon: 

Învățământ primar: 0753322234(Dulică Daniela) 

Învățământ preșcolar: 0746285092(Minciună Melania) 

  



FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

la Concursul Interjudeţean de Creaţie Artistico - Plastică 

 

„Minunata lume a copilăriei“ 

27 mai 2017 

  

 Unitatea de învăţământ: .............................................................................................. 

 Adresa unde se vor  trimite plicurile cu diplomele: stradă, număr, localitate, judeţ, cod 

........................................................................................................................................ 

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

 Adresă e-mail cadru didactic coordonator : ................................................................. 

Elevi participanţi: 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea 

 

Cadru didactic 

1     

2     

3     

4     

 

                    

Cadru didactic coordonator la nivelul școlii partenere, 

(numele și prenumele) 

 



 

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”                Şcoala Gimnazială............................... 

Piteşti Str. Călugăreni, nr. 3                                        ............................................................... 

Tel.-fax0248214608                                                       ..............................................................                                                         

Nr. înreg...........................                                              Nr. înreg.......................................... 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat astăzi, .................................... 

 

1. Părţile contractante: 

 
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU” PITEȘTI, Str. Călugareni, 

Nr. 3,  loc. Pitești, Judeţul  Argeş, reprezentată prin Director prof. dr. BIȚA NICOLETA,   şi 

prof. Sima Camelia, prof. Dulică Iuliana Daniela, în calitate de APLICANT şi 

B) ŞCOALA.............................................................................................................................. 

reprezentată prin Director …………………………….…………………… şi înv./inst./prof. 

……………………………………………………………………….............................................. 

.......................................................................................................................................................... 

în calitate de PARTENER. 

2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi 

partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin 

Concursul interjudețean de creaţie artistico-plastică  „MINUNATA LUME A COPILĂRIEI“. 

3. Grup ţintă:   preșcolarii și şcolarii claselor P – IV. 

 

4. Obligaţiile părţilor: 
 A) Aplicantul se obligă: 

 - să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să  emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi; 

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să pregătească elevii pentru activitate; 

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea 

concursului. 

 

5. Durata acordului: 
 Acordul  s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. 

Este valabil pe perioada semestrului al II lea, din anul şcolar 2016 – 2017. 



 

6. Clauze finale ale acordului: 
 Concursul Interjudeţean de Creaţie Artistico-Plastică „MINUNATA LUME A 

COPILĂRIEI“ face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii 

de colaborare între instituţiile de învăţământ din țară. 

 

Aplicant,               Partener, 

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”                     Şcoala Gimnazială............................... 

Director,                                                                             Director,  

prof. Bița Nicoleta 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

la Concursul Interjudeţean de Creaţie Artistico - Plastică 

 

„Minunata lume a copilăriei“ 

27 mai 2017 

  
 Unitatea de învăţământ: .............................................................................................. 

 Adresa unde se vor  trimite plicurile cu diplomele: stradă, număr, localitate, judeţ, cod 

........................................................................................................................................ 

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

 Adresă e-mail cadru didactic coordonator : ................................................................. 

Elevi participanţi: 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea 

 

Cadru didactic 

1     

2     

3     

4     
 

                              

 

 

 

 

Cadru didactic coordonator la nivelul școlii partenere, 

(numele și prenumele) 

 
 

 

 

 

 

 
 


