Grădiniţa M.Ap.N. Nr. 2
Str. G-ral C-tin Cristescu, Nr.5
Sector 1, București
Tel./Fax: 0213156889
E-mail: gradinita_mapn2@yahoo.com

PROIECT EDUCAȚIONAL
„COPILĂRIA ÎN CULORI”
ÎNSCRIS ÎN CAERI 2020 (poziția 122- Anexa 2 la OMEN nr. 5597/2019)

REGULAMENT DE PARTICIPARE
LA CONCURSUL REGIONAL “COPILĂRIA ÎN CULORI”- Ediţia a-VII-a
ORGANIZATORI: Cadrele didactice din Grădinița M.Ap.N Nr.2
DOMENIUL: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale
TEMA: concurs de creaţie artistico-plastică şi practică
GRUP ŢINTĂ: Concursul se adresează copiilor din învăţământul preșcolar
SECȚIUNI:
-

Desen

-

Pictură

-

Abilități practice

-

Tehnici mixte

REGULAMENT:
• Lucrările vor fi realizate pe suport de lucru A4, în tehnica de lucru la alegere (pictură,
desen, abilități practice, tehnici mixte), respectându-se nivelul grupei şi tematica concursului;
• Fiecare lucrare va fi etichetată în colțul dreapta jos cu următoarele informații:
titlu lucrare, nume şi prenume preșcolar, grupa/clasa, unitate de învățământ, localitate,
îndrumător, telefon/e-mail îndrumător. Eticheta va fi realizată la calculator, după modelul:
Titlu lucrare: „..................................................................................”
Nume și prenume preșcolar: ...........................................................
Grupa/Clasa:.....................................................................................
Unitate de învățământ: ....................................................................
Localitate:..........................................................................................
Îndrumător: ......................................................................................
Tel./E-mail: .......................................................................................

• Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum 1 lucrare pentru fiecare secţiune;
• Înscrierea la concurs și transmiterea lucrărilor se face ON-LINE, la adresa de
e-mail: copilariainculori.gradimapn2@gmail.com, până la data de 25. 06. 2021;
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• Lucrările copiilor vor fi transmise în format fotografie/scan, denumite astfel:
Nume și prenume Îndrumător_Unitatea de învățământ_Secțiune
(de exemplu: Popescu Maria_Grădinița „Balonul colorat”_Desen);
• Formularul de înscriere și acordul de parteneriat vor fi transmise pe e-mail
copilariainculori.gradimapn2@gmail.com, împreună cu lucrările scanate/fotografiate ale
preșcolarilor, astfel:
-

Formularul de înscriere în format WORD;

-

Acordul de parteneriat, completat, semnat și ștampilat în format scanat;

• Se va aprecia originalitatea, ingeniozitatea, creativitatea;
• Vor fi acordate diplome pentru locurile I, II, III, Menţiune, Premiu Special pentru fiecare
secţiune, diplome de participare tuturor copiilor şi adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare.
CRITERII DE EVALUARE:
•

Lucrarea să fie adecvată vârstei;

•

Respectarea secţiunii la care s-a înscris;

•

Originalitatea lucrării;

•

Gradul de creativitate, combinarea culorilor și a materialelor.

Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii.
Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare. Nu se admit
contestaţii. Nu se restituie lucrările copiilor participanţi.
NOTĂ: informații organizatorice despre concurs puteți urmări și pe site-ul oficial al
organizatorului: www.gradinitamapn2.ro

PERSOANE DE CONTACT:
1. Prof. Aldea Marusia: 0721301395
2. Prof. Florescu Florica: 0766232608
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAȚIONAL „COPILĂRIA ÎN CULORI”
Concurs Regional înscris în CAERI 2020 (poziția 122- Anexa 2 la OMEN nr. 5597/2019)
Ediția a VII-a, 2020-2021

Nume și prenume cadru didactic participant: _______________________________
Specialitatea: ______________________________________________________
Unitatea de învățământ: ______________________________________________________
Adresa unității de învățământ:_________________________________________________
Telefon (cadru didactic participant): _______________________________
E-mail (cadru didactic participant, pentru transmiterea diplomelor):
_____________________________________________________________________
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele copilului

Secțiunea

Grupa

Titlul lucrării
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Nr. 315/28.05.2021

Grădinița...........................................
Str........................., nr.............
Sector......, Localitate.......................
Tel/fax................................................
Nr.............../.......................................

ACORD DE PARTENERIAT
Concursul Regional „Copilăria în culori”
încheiat la data de…...…………… între partenerii:
1. Părţile implicate:
- Grădinița M.Ap.N Nr. 2, Str. G-ral C-tin Cristescu, nr. 5, Sector 1, București, telefon –
0213156889, reprezentată de Director Prof. PETCU TITIANA, în calitate de APLICANT
şi
- Grădinița ..........................................................................................................................., Strada
..................................................,
Nr……,
Localitatea
…….…………………....,
Judeţul
………….……, reprezentată prin ………...............................………..............., în calitate de director şi
.......................................................................................... în calitate de PARTENER.
2. Obiectul parteneriatului:
Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie participarea la Concursul Regional
„Culorile copilăriei”, înscris în CAERI 2020 (poziția 122- Anexa 2 la OMEN nr. 5597/2019) şi
colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea unei bune organizări al acestuia.
3. Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preșcolar, preşcolari.
4. Obligaţiile părţilor:
a) Atribuţiile instituţiei coordonatoare:
- să mediatizaze regulamentul de organizare a concursului;
- să selecteze lucrările;
- să organizeze expoziţia cu lucrările artistico-plastice și practice ale preşcolarilor;
- să jurizere lucrările practice și plastice de către sub îndrumarea unor cadre didactice de
specialitate;
-să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor premianţi/participanți, diplomele/adeverințele
cadrelor didactice participante.
b) Atribuţiile instituţiei partenere:
- să mediatizeze concursul în grădiniță;
- să pregătească preșcolarii pentru concurs;
- să selecteze lucrările preșcolarilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.
5. Durata parteneriatului:
Prezentul protocol de colaborare este valabil pe perioada anului şcolar 2020-2021.
6. Dispoziţii finale:
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Grădinița M.Ap.N Nr.2
Director,
Prof. Petcu Titiana

Grădinița...........................................
Director,

