PREZENTAREA PROIECTULUI
Argument: La vârsta preşcolară şi şcolară mică au loc primele achiziţii ale copiilor în legătură cu tema ecologie şi
protecţia mediului înconjurător. Concursul îşi propune canalizarea atenţiei copiilor şi a activităţilor pe care aceştia
le desfăşoară spre activităţi cu caracter ecologic, care să ducă la formarea unei atitudini pozitive şi responsabile
manifestată printr-o conduită adecvată.
Scopul proiectului: implicarea activă a copiilor şi a cadrelor didactice îndrumătoare în elaborarea unor lucrări
artistico-plastice pe baza temei date cu scopul conştientizării copiilor despre beneficiile zonelor verzi.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Promovarea copiilor cu aptitudini deosebite
2. Promovarea comportamentelor responsabile în relaţia cu mediul înconjurător
3. Incurajarea participării şi sprijinirea integrării copiilor cu dizabilităţi
4. Diseminarea rezultatelor proiectului în unităţile cu reprezentanţi participanţi la concurs
Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: Grupul ţintă este alcătuit din copii de vârstă
preşcolară şi scolară mică, îndrumaţi de către cadrele didactice.
Beneficiarii direcţi şi indirecţi: Beneficiarii direcţi sunt copii cu vârste între 3-10 ani. Beneficiari indirecţi sunt
părinţii copiilor, cadrele didactice, comunitatea locală.

ECHIPA DE PROIECT
Coordonare şi implementare:
Prof. Anca Buzilă – iniţiator
Prof. Bianca Sandru
Prof. Micu Iulia

REGULAMENT
CERINTE: Realizarea unor lucrări artistico-plastice, în tehnica aleasă de participant (desen, pictură), în format
A4, landscape.
PARTENERI: Cadre didactice îndrumătoare de la alte unităţi de învăţământ din judeţul Sibiu şi din întreaga ţară.
ETAPELE CONCURSULUI:
Etapa I – Octombrie 2017 – martie 2018 – Organizarea concursului, stabilirea programului de desfăşurare a
concursului.
Etapa II – Martie – 1 aprilie 2018 - Anunţarea şi promovarea concursului în unităţile de învăţământ. Copiilor li se
vor prezenta temele concursului, modalitatea de desfăşurare, fiind îndemnaţi să mediteze, să se antreneze, să se
pregătească pentru concurs.
Etapa III – Martie – 19 aprilie 2018 – Realizarea lucrărilor în unităţile de învăţământ şi primirea lor la Grădiniţa
nr. 15 Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13 A, cod poştal 550109, jud. Sibiu. Vor fi acceptate în concurs doar lucrările care
ajung la Grădiniţa nr. 15 Sibiu până cel târziu vineri, 20 aprilie 2018, ora 13. Preselecţia lucrărilor care respectă
tema şi cerinţele concursului.
Etapa IV – 21 aprilie 2018 - Lucrările vor fi postate pe Facebook, pe pagina dedicată evenimentului,
(http://www.facebook.com/#!/FestivalulGradinilor?fref=ts ) unde va putea fi votată cea mai frumoasă lucrare de
către vizitatorii paginii, pentru un premiu special – premiul publicului. Perioada de votare: 21 aprilie – 25 aprilie
2018, ora 10.
Etapa V – 24 - 25 aprilie 2018 – Evaluarea şi jurizarea lucrărilor. Juriul va fi alcătuit din profesori de specialitate,
reprezentanţi ai organizatorilor Festivalului Grădinilor, ai părinţilor, educatoare. Se vor acorda premii pe 4
categorii de vârstă.
Etapa VI – 26 – 29 aprilie 2018 - Organizatorii vor realiza o expoziţie cu cele mai reuşite lucrări ale copiilor în
cadrul „Festivalului grădinilor” din Piaţa Mare din Sibiu.
Etapa VII – 26 aprilie – 15 iunie 2018 – Trimiterea diplomelor în format electronic.
COMISIA DE EVALUARE: Dir. Grădiniţa nr. 15 Sibiu prof. Cheslerean Maria
Educatoarele: Muntean Ioana, Buzilă Anca, Stefan Mirela, Gavrilă Adela
Prof. educaţie plastică Scoala Generală nr. 13: Prof. Adrian Hidu
Prof. educaţie plastică Liceul de Artă: Prof. Anca Serfozo
Reprezentant CCIA: Mihaela Oltean
Reprezentantul Comitetului de părinţi Grădiniţa nr. 15 Sibiu: Cristea Gabriela
PREMII: Se vor acorda premiile 1, 2, 3 şi menţiuni pentru fiecare categorie de vârstă.Toţi copiii care participă
vor primi diplome de participare. Cadrele didactice implicate în proiect vor primi diplome de îndrumători.

DETALII ORGANIZATORICE:
- Nu se percepe taxă de participare!
- concursul va fi organizat pe 4 categorii de vârstă: grupa mică+ grupa mijlocie, grupa mare + clasa
pregătitoare, clasa I + clasa a II-a, clasa a III-a + clasa a IV-a;
- lucrările trebuie realizate de copil, individual, fără intervenţia adultului, trebuie să fie în format A4,
landscape, în tehnica aleasă de participant (desen, pictură);
- fiecare îndrumător poate să înscrie în concurs maxim 5 lucrări;
- diplomele nominale vor fi trimise în format electronic, pe adresa de email furnizată în fişa de înscriere,
până cel târziu la sfârşitul anului şcolar (iunie 2018). Vă rugăm să verificaţi şi folderul „Spam”!
- diplomele vor avea număr de înregistrare din partea unităţii de învăţământ organizatoare si vor fi
prezentate sub forma de tabel justificativ la ISJ Sibiu odată cu raportul de diseminare;
- nu se acceptă lucrări colective;
- lucrările trebuie să aibă ataşată o etichetă pe faţă, în colţul din dreapta jos, cu numele şi prenumele
copilului, clasa/grupa, numele şi prenumele îndrumătorului, unitatea de învăţământ;
- lucrările vor fi aduse până cel târziu vineri, 20 aprilie 2018, ora 13, la Grădiniţa nr. 15 Sibiu, educatoare
Anca Buzilă, împreună cu fişa de înscriere completată şi semnată (OBLIGATORIU) şi acordul de
parteneriat în 2 exemplare, completat, semnat, ştampilat. In cazul în care doriţi să vă înapoiem prin poştă
un exemplar al acordului de parteneriat, vă rugăm să trimiteţi un plic timbrat auto-adresat odată cu
lucrările.
- Acordurile de parteneriat semnate se ridică de la Grădiniţa 15 Sibiu până la vacanţă (15 iunie 2018)!
- lucrările trimise nu se vor putea returna; nu se acordă premii materiale.
- pentru informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi la numărul de telefon: 0744232902 – Anca Buzilă sau
pe adresa de email anca_lucaciu@yahoo.com

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15

GRADINITA/SCOALA ...........................

SIBIU
Nr..............din..................................

...............................................
Nr...................din........................ ..

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi ……………………..
1. Părţile contractante:
A) Organizator: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr. 15 str. Gladiolelor nr. 13A, loc. Sibiu, jud. Sibiu
reprezentată prin doamna prof. Maria Cheslerean în calitate de director şi d-na prof. Anca Buzilă în calitate de organizator al
concursului.
B) Partener: GRADINITA/SCOALA………………………………, strada…………………............ nr.…… ,
localitatea………..., judeţul………………reprezentată de……………........................................... în calitate de director
si......................................................... în calitate de îndrumător în cadrul concursului „Grădina eco-friendly - Grădina de
vis”.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre iniţiator şi partener în vederea organizării şi
desfăşurării de activităţi extraşcolare - concurs de lucrări artistico-plastice „Grădina eco-friendly - Grădina de vis” – Ediţia a
VI-a, aprilie 2018, în cadrul „Festivalului grădinilor” organizat în Piaţa Mare din Sibiu.
3. Grup ţintă: Preşcolari, şcolari, cadre didactice, parteneri educaţionali.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Organizatorul concursului se obligă :
 să informeze grădiniţele şi şcolile despre organizarea concursului;
 să colecteze lucrările realizate pentru concurs;
 să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor;
 să respecte termenii de desfăşurare a concursului;
 să asigure jurizarea lucrărilor;
 să trimită diplomele în etrmenul stabilit;
 să asigure buna desfăşurare a concursului.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
- să îndrume preşcolarii/şcolarii în realizarea lucrărilor;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte data limită de trimitere a lucrărilor realizate de copii;
- să respecte cerinţele de realizare a lucrărilor;
- să colaboreze pe toată durata concursului pentru buna desfăşurare a acestuia.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la finalizarea acţiunii (30 aprilie 2018).
6. Clauze finale ale acordului:
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

GRADINITA P.P. nr . 15 SIBIU
DIRECTOR,
Prof. Maria Cheslerean

ORGANIZATOR,
Prof. Anca Buzilă

GRADINITA/SCOALA..........................
DIRECTOR,

Indrumător al copiilor,

Fişă de înscriere

CONCURS DE DESIGN – CREATIE ARTISTICO – PLASTICĂ

„GRĂDINA ECO-FRIENDLY - GRĂDINA DE VIS”
Ediţia a VI-a
Sibiu, Aprilie 2018

(Vă rugăm să completaţi cu litere de tipar, lizibil!)
ÎNDRUMĂTOR (nume şi prenume cadru didactic) ______________________________
INSTITUŢIA ______________________________________________________________
LOCALITATEA ___________________________________________________________
JUDEŢUL ________________________________________________________________
Telefon fix/mobil: ___________________________________________________________
e-mail (OBLIGATORIU) _______________________________

Nr.
crt.

Nume şi prenume preşcolar / elev

Grupa / Clasa (pentru
încadrarea în categorie)

1
2
3
4
5

Semnătură cadru didactic,

VĂ MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

