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REZUMATUL PROIECTULUI  
Concurs profesional de creație pentru învățământul „Meseria, brățară de aur”, ediția a III-a. 

Activităţile se vor organiza pe următoarele secţiuni: 

 secţiunea I – Concurs profesional de creație, faza locală, clasa a X-a - XII-a, domeniile de 

pregătire generală: Industrie textilă și pielărie, calificări: Confecționer produse textile și Croitor 

îmbrăcăminte după comandă, se desfășoară în școlile participante la proiect.   

 secţiunea II – Concurs profesional de creație, faza interjudețeană, se înscriu premianții 

locurilor I, II și III ai fazei locale, clasa a X-a - a XII-a, domeniile de pregătire generală Industrie 

textilă și pielărie calificări: Confecționer produse textile și Croitor îmbrăcăminte după comandă. Etapa 

se desfășoară la Școala Profesională Specială ”Sf. Ecaterina” Huși, jud. Vaslui. 

1. Promovarea proiectului 

2. Înscrierea participanților 

3. Organizarea și desfășurarea concursului   

4. Evaluarea şi mediatizarea rezultatelor 
  

 PREZENTAREA PROIECTULUI 
 

Argument justificativ 

Proiectul ”Meseria, brățară de aur” are în vedere competiția, nevoia individului de a se 

cunoaște pe sine prin autoevaluare, evaluare și în special evaluare prin comparație cu alți elevi, 

motivația de a fi mai bun, stimularea  individului de a-și depăși propriile limite,  modalitatea de a 

promova cele mai înalte aspirații, de afirmare și remarcare.  

       Cunoscând efectele benefice ale unor competiții și mai ales faptul că elevii noștri manifestă 

interes pentru participare la diverse concursuri, considerăm că este în interesul lor să organizăm un 

concurs de creație vestimentară, pe domenii și calificări diferite având în vedere ca la nivelul 

învățământului profesional de masă și special nu sunt organizate olimpiade și concursuri profesionale 

recunoscute de MECȘ.  În urma derulării ediției II- a a concursului propunem continuarea 

desfășurării acestui concurs având în vedere rezultatele obținute la ediția precedentă. 

Împreună cu agenţii economici, corespunzător calificărilor, vom organiza concursul profesional 

de creație stabilind teme specifice domeniilor de activitate, care să urmărească acomodarea elevilor cu  

activităţile desfăşurate în producție, dezvoltarea competenţelor tehnice generale şi specifice prevăzute 

în curriculum, adecvate cunoştinţelor şi deprinderilor acumulate pe parcursul școlarizării.         
    

Scopul proiectului 

           Promovarea excelenței profesionale și a creației elevilor, a valorilor etice precum și fair-playul 

competițional. 

Stimularea interesului pentru activitățile practice, în vederea dezvoltării și formării  abilităților 

practice, dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate 

în conţinut, cultivarea interesului pentru muncă, facilitarea integrării în mediul social, oferirea de 

suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor 

cu atitudinile caracteriale.  
  

 

Descrierea activităţilor:   

a. Titlul activităţii: Concurs profesional de creație ”Meseria, brățară de aur” 

b. Data/perioada de desfăşurare: 05 martie-26 mai 2018 

c. Locul desfăşurării: Școala Profesională Specială”Sf. Ecaterina”Huși 

d. Participanţi: elevi din învățământul special și de masă, cadre didactice, reprezentanți ai agenților 

economici etc.; 

 

  



 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

DIN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 

„MESERIA, BRĂȚARĂ DE AUR” 

 

1. Cadrul general 

Concursul este organizat de către Școala Profesională Specială „Sf. Ecaterina” Huși, jud. Vaslui 

 

Obiectivul concursului: 

     Oferirea unui număr de aproximativ 250 de elevi ai claselor X-XII din școlile care pregătesc elevi 

în domeniul de pregătire profesională, posibilitatea de a participa și concura în condiții de egalitate la 

concursul profesional de creație, prin care să-și dovedească creativitatea și abilitățile practice 

dobândite pe parcursul perioadei de desfășurare, stabilite în proiect. 

 

2. Condiții de participare la concurs: 

Participă la concurs elevii claselor X-XII domeniile de pregătire profesională: Industrie textilă și 

pielărie, calificări: Confecționer produse textile și Croitor îmbrăcăminte după comandă, 

 secţiunea I – Concurs profesional de creație, faza locală, se desfășoară în școlile de 

proveniență a elevilor și constă în susținerea unei probe practice, cu subiecte elaborate,de către 

profesorii coordonatori.  

 secţiunea II – Concurs profesional de creație, faza interjudețeană, se înscriu premianții 

locurilor I, II și III ai fazei locale, X- XII-a, domeniile de pregătire generală Industrie textilă și pielărie 

calificări: Confecționer produse textile și Croitor îmbrăcăminte după comandă.  

Etapa se desfășoară la Școala Profesională Specială ”Sf. Ecaterina” Huși, jud. Vaslui, în baza  

subiectelor propuse, pentru fiecare clasă în parte, de școala organizatoare.  

 

 

SUBIECTE CONCURS 

 Clasa a X-a - realizarea practică a unui produs  la alegere: batistă, batic, eșarfă, semn de 

carte, în miniatură sau în mărime reală. 

 Clasa a XI-a - realizarea practică a unui produs  la alegere: șorț de bucătărie, pelerină pentru 

coafor, portofel, husă telefon, port-fard în miniatură sau în mărime reală.  

 Clasa a XII-a - realizarea practică a unui produs  la alegere: fusta pentru fetițe, mănușă 

pentru bucătărie, față de pernă, în miniatură sau în mărime reală.  

       Produsele pot fi simple sau decorate la alegere. 

 

       Înscrierea elevilor se va face online completând fișa de înscriere și trimiterea acesteia la       

adresele de e-mail: otiliafrentescu@yahoo.com; titipet@yahoo.com și beatricegiugaru@yahoo.com 

 Desfășurarea probei de concurs va avea loc în atelierele de producție ale școlilor participante, 

în perioada 12 aprilie  – 30 aprilie 2018. 

Lucrările elevilor vor fi expediate la adresa școlii: Școala Profesională Specială”Sf. Ecaterina”, 

str. Dobrina, nr.2, loc. Huși, jud. Vaslui, cod poștal 735100, până la data de 11 mai 2018.  

            În plic (colet), alături de lucrările elevilor  puneţi protocoalele de parteneriat, în două 

exemplare semnate şi ştampilate şi un plic A4 autoadresat (timbrat cu      timbru de 4 lei ) în care 

vom expedia diplomele. 

            Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiei și organizatoare agenți economici pe 

baza baremului de evaluare care va fi comunicat școlilor participante după expirarea perioadei de 

trimitere a lucrărilor. Se vor acorda premiile I, II, III  şi menţiune pentru fiecare calificare, eludându-se 

criteriile discriminatorii etc.  Diplomele vor fi trimise până la data de 26 mai 2018.  
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Lucrările elevilor nu se restituie! 

Se va organiza o expoziţie cu lucrările participanţilor  în perioada 1-10 iunie 2018 la Școala 

Profesională Specială „Sfânta Ecaterina”, Huși.   

Persoane de contact: 

Frențescu Paulina Otilia, profesor, e-mail: otiliafrentescu@yahoo.com; 

Petrescu Tincuța, profesor, e-mail: titipet@yahoo.com; 

Giugaru Beatrice Henriette, profesor, e-mail:beatricegiugaru@yahoo.com 



 

 

Școala Profesională Specială                                             Şcoala…………………………….                                                                  

„Sf. Ecaterina” Huşi                                                            .................................................. 

 Jud. Vaslui                                                                        Județul………………………..         

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

 

 

PROTOCOL   DE   PARTENERIAT 

 

 

Încheiat între: 

 Școala Profesională Specială „Sf. Ecaterina” Huşi, Judeţul Vaslui, reprezentat  prin director, 

profesor Petrescu Tincuța și coordonatorul proiectului ,,Meseria, brățară de aur”, Ediţia a III-a, 

profesor Frențescu Paulina-Otilia 

și 

 Şcoala.......................................................................................................................... 

Judeţul……………, reprezentatǎ prin director.................................................................................... 

şi profesor………………………………………………………… 

în calitate de parteneri în proiectul ,,Meseria, brățară de aur”, Ediţia a III-a. 

 

1. Obiectivul proiectului : 

Colaborarea între pǎrţi , în vederea organizǎrii şi desfǎşurǎrii proiectului  educativ- concurs            

,, Meseria brățară de aur”,  Ediţia a III-a. 

 

2. Durata: martie – mai 2018; 

 

3. Obligaţiile pǎrţilor: 

Şcoala organizatoare se obligǎ : 

- sǎ distribuie regulamentul concursului; 

- sǎ propună subiecte și bareme de corectare pentru probele de concurs ; 

- sǎ supravegheze elevii pe durata concursului; 

- sǎ asigure jurizarea lucrǎrilor; 

- sǎ informeze şcolile asupra rezultatelor participanţilor; 

- sǎ expedieze diplomele elevilor și profesorilor coordonatori; 

- sǎ mediatizeze rezultatele concursului în presa scrisă și alte mijloace media; 

Şcoala participantǎ se obligǎ : 

- sǎ înscrie elevii în concurs ; 

- să asigure materialele necesare desfășurării probei practice; 

- sǎ supravegheze elevii pe durata concursului; 

- să expedieze coletul cu lucrările elevilor; 

- să premieze elevii participanți la concurs. 

 

4.Dispoziţii finale : 

 Nici una dintre pǎrţi nu are dreptul sǎ iniţieze activitǎţi sau acţiuni care implicǎ şi responsabilitǎţi 

pentru cealaltǎ parte fǎrǎ acordul acesteia . 

 

 

 

               Director,                                                                                    Director, 

    Prof. Petrescu Tincuța                                                                    Prof……………… 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

,,MESERIA, BRĂȚARĂ DE AUR” 

Proiect educaţional interjudeţean 

 

Unitatea şcolară: ……………………………………………………...........................…………… 

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal) 

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

E-mail (unitate şcolară)……………………………………………………………….. 

Telefon …………....………..  Fax …………........…………. 

Nume cadru didactic îndrumător:   …………………...............................................……………… 

Specialitatea:..................................................................................... 

E-mail: ……………................................................Telefon: ……………………………..   

 

Elevi participanţi: 

 

Nr. 

crt 
Numele şi prenumele elevului Clasa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

 


