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ARGUMENT:

Soseste primăvara: aduce renaşterea naturii.
Ne bucurăm cu totii de flori, de păsări, de soare, de culoare si frumuseţe, de viaţă.
Se-apropie Sărbătoarea Paştelui…
Aşteptăm această sărbătoare pentru pacea, liniştea şi curăţenia sufletească ce se
aşterne peste capetele plecate ale credincioşilor.
Aşteptăm să decorăm ouă, să ne împodobim casa cu diferite ornamente specifice
acestei sărbători sau să oferim felicitări celor dragi.
Apoi, se aşterne un văl sfânt, tainic, plin de lumină - Lumina Învierii.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a luminat totul prin Învierea Sa: cerul şi pământul şi iadul
și pe toţi cei ţinuţi în legăturile morţii cu nădejdea învierii.
,,Învierea Domnului este speranţa noastră, Înalţarea Domnului este mărirea noastră”.
De-atunci, în fiecare an sărbătorim Sfintele Paşti - Învierea Domnului Iisus Hristos şi
sufletele ni se umplu de lumină, pace şi iertare.
Așadar ,să ne pregătim așa cum se cuvine de Sfintele Sărbători , cu gânduri bune
și lucruri frumoase.
Mânuţele harnice ale copiilor pot da viaţă unor lucrări minunate sub îndrumarea atentă
a doamnelor educatoare.
Hristos a înviat!






SCOPUL:
Stimularea creativităţii copiilor;
Dezvoltarea spiritului de competiţie şi a simţului estetic;
Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor din diferite zone ale ţării prin
respectarea,practicarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale.

OBIECTIVE:

 Cunoașterea sărbătorilor tradiţionale ;
 Stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.
 Dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor şi talentelor copiilor în vederea constituirii
simţului artistic;
 Conştientizarea de către copii a ideilor privind importanţa păstrării tradiţiilor
strămoşeşti.

GRUP ŢINTĂ:

 Preşcolari şi cadre didactice din invăţământul preşcolar din întreaga ţară;
 Părinţi.

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI
 Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante la concurs;
 Comisia de jurizare stabileşte criterii clare de evaluare ce iau în considerare secţiunea,
nivelul de vârstă, modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acurateţea,
estetica lucrării;
 Premierea se va face ţinându-se cont de originalitatea şi creativitatea lucrărilor care
participă la concurs.

MEDIATIZARE:
 Se va publica proiectul pe internet pe site-uri
specializate:www.didactic.ro;https://www.facebook.com/pages/Gradinita-Piticot-CehuSilvaniei ;http://www.isjsalaj.ro/
 Afişul cu perioada desfăşurării concursului va fi expus la intrarea în gradiniţă ;
 Se vor publica articole în mass-media locală.

FINALITĂŢI AŞTEPTATE:
 Îmbunătăţirea performanţelor artistico-plastice prin însuşirea unor tehnici de lucru noi şi
variate;
 Utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în funcţie de temele propuse;
 Cultivarea respectului faţă de tradiţiile locale şi naţionale.

DISEMINAREA:
 -Publicarea rezultatelor proiectului pe ,www.didactic.ro,
https://www.facebook.com/pages/Gradinita-Piticot-Cehu-Silvaniei;

RESURSE:
UMANE:-cadre didactice şi copii de la unităţi de învăţământ din ţară; părinţi.
DE TIMP:- 23.03-25.04 .2015 -primirea lucrărilor;
25.04-01.05.2015 - desfăşurarea concursului;
01.05-31.05 .2015 - trimiterea diplomelor.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
SECŢIUNI:
 Secţiunea I - Felicitări de Paşti;
 Secţiunea a II-a -Decoraţiuni de Paşti.
 Felicitările vor fi realizate pe coli cartonate,în tehnica de lucrula alegere, din orice tip de
material.
 Toate lucrările vor fi în concordanţă cu tema concursului.
 Pe verso, în colţul din dreapta jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule,
următoarele:
Numele şi prenumele copilului:
Grupa:
Grădiniţa:
Localitatea:
Judeţul:
Îndrumător:
 Un cadru didactic poate participa cu maxim 4 lucrări , indiferent de secţiunea la care
participă.
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
 Taxa de participare este de 10 lei, pentru fiecare cadru didactic participant, ce include
 Cheltuieli pentru organizarea concursului și a expoziţiei şi se depune în contul IBAN al
asociației ,,Părinții grădiniței din Cehu Silvaniei” deschis la Banca Română de Dezvoltare
Cehu Silvaniei – RO36BRDE320SV10530063200, până la data de 25.04.2015.
 În momentul achitării se va preciza obligatoriu numele dumneavoastră şi taxă concurs.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare lucrările care nu respectă
cerinţele regulamentului.

ÎNSCRIERE:
 Înscrierea în concurs se face prin completarea formularului de înscriere şi trimiterea lui
împreună cu lucrările, acordul de parteneriat completat și o copie după dovada achitării sumei.
Depunerea lucrărilor se face până la data de 25 aprilie 2015(data poştei) pe adresa grădiniţei:
GRĂDINIŢA CU P.P. PITICOT
STR.GH.POP DE BĂSEŞTI,NR.4/A
LOC.CEHU SILVANIEI,JUD.SĂLAJ
COD POŞTAL:455100
 Pe plic va rugăm să specificaţi “PENTRU CONCURS”
Jurizarea se va face de către cadre didactice şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere .
 Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de vârstă , diplome de
participare,iar pentru cadrele didactice îndrumătoare diplome .
 Diplomele și acordul de parteneriat vor fi trimise în format electronic în perioada
10-31 mai 2015, obligatoriu se va completa adresa de e-mail (foarte clar)pe formularul
de înscriere.
 Se va organiza o expoziţie cu lucrările participanţilor la unitatea noastră şi la Biserica
Ortodoxăși Reformată din localitate în perioada 4 – 25 aprilie 2015.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
E-MAIL: gradinita2normal_cehu@yahoo.com
TELEFONIC:

GRĂDINIŢA PITICOT CEHU SILVANIEI - 0260650798
Persoane de contact:
FĂLĂUŞ RODICAtel 0754265354
SĂLĂJAN LIGGIAtel. 0744552956

PAŞTE
FERICIT !

România
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
GRĂDINIŢA CU P.P. “PITICOT”
Loc. Cehu Silvaniei, Str. Ghe Pop de Băseşti, Nr. 4/A, Jud. Sălaj,
Cod poştal 455100 ; CUI 32007481; Tel/fax: 0040.0260.650798;
E-mail: gradinita2normal_cehu@yahoo.com

Anexa 1.

FIŞA DE ÎNSCRIERE
(se completează cu majuscule, excepţiea dresa de e-mail)

CONCURS NAŢIONAL DE ARTĂ
,,SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI PRIN OCHI DE COPIL”
EDIŢIA V/2015
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:………………………………………...............
LOCALITATEA/JUDEŢUL……………………………………………….............
ADRESA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT…………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC …..........................................
………………………………………………………………………………………..
ADRESA DE E-MAIL(obligatoriu)……………………………………………………..
NR. NUMELE ŞI PRENUMELE
CRT.
COPILULUI

GRUPA

1

2
3
4

Cadru didactic îndrumător:

SECŢIUNEA
(felicitări,decoraţiuni)

România
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
GRĂDINIŢA CU P.P. “PITICOT”
Loc. Cehu Silvaniei, Str. Ghe Pop de Băseşti, Nr. 4/A, Jud. Sălaj,
Cod poştal 455100 ; CUI 32007481; Tel/fax: 0040.0260.650798;
E-mail: gradinita2normal_cehu@yahoo.com

Anexa 2
Nr 293 din 20.03.2015

Nr………./……………………….

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi ……………………..
1. Părţile contractante:
Grădinița cu p.p. “Piticot” loc. CehuSilvaniei, str. Ghe. Pop de Băsești, nr. 4/A, cod poștal 450100,
jud. Salaj, CUI 32007481 reprezentată prin director, prof. Rodica Fălăuș și cadrele didactice Liggia Sălăjan,
Ileana Pop, Ecaterina Szekeres, Maria Lang, Edith Loboncz, Lorena Crăciun, Anna Balog, Ramona Ilyes,
Elena Covaci, Ramona Chende, Emese Rus, Aurora Oegar, Hajnalka Szeleczki, Erzsebet Balla,Viorica Cristea,
Zsofi Hunyadi, Csilla Kis-Kasza-Cseressi, Orsolya Szabo în calitate de Organizator
şi
Şcoala / Gradinița ………………………………………............................…......................................,
Strada ……………...............................................................,Nr. …..…, Localitatea …………..………
Judeţul ………..………...,reprezentată prin director ………………………………… si cadrele didactice/
cadrul didactic ............................................................................................................................ în calitate de
Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener în vederea
desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia organizatoare prin concursul naţional de artă
„Sărbătoarea Paștelui prin ochi de copil”.
Tehnici de realizare: felicitări, decorațiuni.
3. Grupţintă: Preşcolari și cadre didactice din înv. preșcolar
4. Obligaţiile părţilor:
A) Organizatorul se obligă :
- să informeze şcolile / gradinitele despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare copiilor, cadrelor didactice îndrumătoare din unitățile de învăţământ
implicate.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în grădiniţă;
- să pregătească preşcolarii pentru activitate;
- să selecteze lucrările preşcolarilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negative imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada sem. II al anului
școlar 2014 – 2015.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul naţional de creativitate „Sărbătoarea Paștelui prin ochi de copil” face parte din categoria
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ .
Organizator ,
Director,FalausRodica
L.S.

Partener,
Director,……………………………….
L.S.

