


         

COORDONATORI  PROIECT :
Insp.prof. Bejan Cristina
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 ECHIPA DE PROIECT, ORGANIZATORI EXPOZIŢIE: 
- Botezatu Geta
- Osman Cătalina
- Ungureanu Maria, 

- Cațichi Cristina
-  Arhiri Doina;
-  Furtună Florentina;

- Bahnari Crisitina                                                          -      Dărăbană Cristina
- Arhiri Doina                                                                  -     Dumitru Alexandra                                  
- Tărăgan Luciana                                                            -     Gârdea Alina 
- Huțanu Genoveva                                                           -    Toma Ilona

REGULAMENT
DE  ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

 Se pot înscrie la concurs preşcolari de grupă mică, mijlocie,  mare, precum şi elevi ai claselor  I-
IV.

 Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic ( anexa 1 ), protocolul de colaborare și
procesul  verbal  pivind  colecta  pentru  donații,  vor  fi  completate  şi  trimise   odată  cu  lucrările
copiilor on-line. 

 În fişa de înscriere  se va specifica adresa de email unde se vor   trimite diplomele.
Lucrările vor fi realizate pe foaie desen în format A4, , va fi utilizată   orice tehnică ,   încadrându-
se în tema anunţată.

 În colţul din dreapta, jos, faţă, se vor scrie , pe o etichetă, cu majuscule, următoarele: numele şi
prenumele  copilului  /elevului,  grupa  /clasa  ,gradiniţa  /şcoala,  numele  şi  prenumele  cadrului
didactic îndrumător, localitatea, judeţul.

 Materialele pentru organizarea concursului, eliberarea diplomelor, se vor asigura  din donaţie. În
fiecare unitate aplicantă se vor organiza expoziţii cu vânzarea de lucrări  iar sumele obţinute
vor fi utilizate ca şi donţie  în cadrul acţiunii „Oul Năzdrăvan”, acţiune a proiectului educaţional
„Deschide-ţi  inima!”  (pentru  ajutorarea  copiilor   cu dificultăţi  materiale  de Paşti  din fiecare
unitate aplicant).

 Se vor acorda  premiile  I,  II,  III  şi  menţiuni   pentru  fiecare nivel  de grupă /  clasă,  la  fiecare
secţiune, pe care sunt specificate numele  cadrelor didactice îndrumătoare;

 Un model cu diploma de participare va fi scanat şi trimis  pe adresele de  e-mail ale  cadrelor
didactice îndrumătoare. Fiecare unitate parteneră va acorda diplomele, la faza locală, judeţeană şi
interjudeţeană,  conform modelului transmis de coordonator. 

 în ziua de 25 Martie  2022  , în fiecare unitate parteneră se va organiza concursul local urmat de  
expoziţia cu  vânzare („Magazin Oul Năzdrăvan”) în care vor fi incluse toate lucrările realizate de 
copii.   Sumele obţinute vor fi folosite pentru ajutorarea unui copil din clasa/unitatea aplicant, nu 
vor fi trimise la Huşi.  Vor fi realizate poze ce vor fi ȋncărcate pe pagina grădinitei aplicant, iar 
către organizator, la adresa de e-mail  ( andoroiirina@yahoo.com ); (Grădiniţa Nr.2 Huşi) va fi 
transmis link-ul unde au fost ȋncărcate pozele, pentru a fi afisat pe site-ul concursului.  In  e-mail 
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va fi ataşat un   document word  cu  fişa de ȋnscriere ȋn concurs ȋn care vor fi ȋnscrise numele 
copiilor ce au obţinut locurile I, II, III, Menţiune). Tabelul cu Numele copiilor participanţi din 
clasă şi premiul   obţinut locul I, II III, Menţiune , la adresa de e-mail andoroiirina@yahoo.com, 
pentru faza judeţeană,  până la data de   6 aprilie  2022.

DESFAŞURAREA CONCURSULUI : 

-1. Faza locală – 25 Martie  2022  
 (Se va desfăşura în fiecare unitate)-  în ziua de 25 Martie  2022  
Va cuprinde lucrările tuturor  copiilor din unitate. Juriul desemnat din fiecare unitate parteneră  va stabili
lucrările clasate pe locul Locul I, II, III şi Menţiune la faza locală/pe nivele de vârstă.
Lucrările copiilor care au primit  Locul I,  II,  III şi Menţiune vor fi  fi  promovate  la  faza judeţeană.
Fiecare  cadru  va  completa  fişa  de  înscriere  (ANEXA),  Şi   o  va  transmite  către  unitatea
coordonatoare la adresa de e-mail :(andoroiirina@yahoo.com ). Atenţie, nu se transmit lucările, ci
pozele cu lucrările copiilor care au primit locul I,  fişa de inscriere şi o copie a  procesului verbal
ştampilat  de  director,  ȋn  care  sunt  completate  datele  :  Nr.copii  ȋnscrişi,  Nr.  Cadre  didactice
implicate,  Nr.părinţi  implicaţi/  Sumele obţinute din vânzarea lucrărilor/  Nr Copii  beneficiari  ai
sumei din donaţie, date necesare pentru realizarea RAPORTULUI FINAL. 
 2. Faza judeţeană  -8 Aprilie 2022;
(Se va desfăşura la Huşi).
 Pozele cu lucrările copiilor care au primit Locul I, la faza locală, vor  participa   la faza judeţeană a 
concursului „Oul năzdrăvan”.
 Jurizarea va avea loc la Grădiniţa Nr.2 Huşi, la data de  8 Aprilie 2022;
Juriul se va reuni la Grădiniţa Nr.2. 
3. Faza  interjudeţeană – 10 mai 2022
 (Se va desfăşura la Huşi).
Se vor califica pentru faza interjudeţeană elevii/ copiii care au primit premii  I,   la faza judeţeană ; 
Jurizarea va avea loc  în ziua  de  10 mai  2022
Juriul se va reuni la Grădiniţa Nr.2. 
          Un model de diplomă va fi transmis prin e-mail  pentru toate cele 3 faze: locală,  judeţeană şi
interjudeţeană, dupa data de 15 Mai.

EVALUAREA ŞI CRITERII DE EVALUARE: 
 Se vor acorda premiile I, II , III  şi menţiuni  pentru fiecare nivel de vâstă 2-3 ani; 3-4 ani; 4-5 ani;

5-6 ani; clasa pregătitoare / clasele I, II, III, IV, la fiecare secţiune; (pentru  30% din numărul total
de participanţi).

 Se va aprecia : 
                            -  realizarea formei plastice, 2 p.: 
                            -  ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru;  2p. 
                            -  utilizarea creatoare a materialelor; 2 p. 
                            -  elementele de culoare  2p. 
                             - originalitate,  2p 

DISEMINAREA  REZULTATELOR:  Rezultatele  finale  vor  fi  afişate  pe  site-ul   proiectului
„Deschide-ţi inima” -:  https://sites.google.com/site/gradinitacuppnr2husiromania/home

COMISIA DE  JURIZARE
 COMISIA DE  EVALUARE  FAZA LOCALĂ
Fiecare unitate va numi o comisie de evaluare, pentru faza locală.  
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Proces Verbal,

Înheiat astăzi...........................................................în cadrul  acţiunii     de voluntariat cu titlul 
..........................................................................................................................................................,  desfăşurată
de  Grădiniţa/ Şcoala .............................................................................................................................. partener
educaţional în cadrul proiectului de voluntariat „Deschide-ţi inima” coordonat  de GRĂDINIŢA CU P.P.
Nr.2 Huşi , structură a Grădiniţei Cu P.P. Nr.1 Huşi, jud. Vaslui .

S-au implicat :  ....  nr. copii
                         ..... nr. cadre didactice
                         ..... nr. părinţi .

S -a realizat: 
- Colectă / donaţie  de : îmbrăcăminte, alimente, încălţăminte jucării, carte, 

                                       în valoare de .........lei 
- Spectacol caritabil  suma donată : ..............lei 
- expoziţie cu vânzare prin care s-a  obţinut  suma de  .............. lei 

               
Nr. beneficiarii direcţi ai colectei ............. după cum urmează: 

 Nume ......................Prenume .....................CNP.................................telefon părintelui........................
 Nume ......................Prenume .....................CNP.................................telefon părintelui.........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Am predat  suma de ...........                                        Am primit  suma de   .........
                  Semnătura:   ...........................                  Semnătura   Primitor/primitori  ..............................    
                                                                                                                                       ..............................

  Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.                                                    

Notă: O copie a prezentului proces verbal şi  aspecte din activitate vor fi transmise coordonatorilor  pentru a 
fi publicate  pe site-ul proiectului 
 https://sites.google.com/site/gradinitacuppnr2husiromania/home
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 ANEXA 1                              FORMULAR DE ÎNSCRIERE de creaţie plastică
                                               

                                 „Oul năzdrăvan”         ediţia  a  X II a  , 2022                              
  Municipiul Huşi, judeţul Vaslui                 
  Numele îndrumătorului:         ……….............…………………....................…………………
 Prenumele îndrumătorului:    …..................…………………....................……………………

Specialitatea:           ……………....………......………………....................…………………...
Unitatea de învăţământ: …………....................……………………...................……………..

        Adresa 
Strada: …………………..................................................Nr............................. …………..
Localitatea: ……………………...…. Codul: ….......................…........……………………….
Judeţul: ……………tel.......................e-mail......................................................................
Elevi / copii  participanţi:
Faza locală:   25  martie 2022
Secţiunea  I-  (desen -pictură )  ;  Secţiunea:  II- felicitări sau ornamente  

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Clasa/
grupa

Secţiunea :
I / pictură, desen
II (felicitări, decoraţiuni 
de Paşti )

Premiul
obţinut 

1
2
3

Faza judeţeană : 8 Aprilie 2022
Nr.
crt.

Numele şi prenumele Clasa/
grupa

Secţiunea :

I / II Premiul
obţinut 

1

Faza interjudeţeană: 10 MAI 2022
Nr.
crt.

Numele şi prenumele Clasa/
grupa

Secţiunea :

I / II Premiul
obţinut 

1
                                                                            
                                                                       
Notă: Completaţi fişa de înscriere pentru toate fazele.  




	

