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REGULAMENT DE ORGANIZARE
CONCURS REGIONAL CU PARTICIPARE NAŢIONALĂ
DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
”NATURA RÂDE, NATURA PLÂNGE”
2018-2019

CAERI 2018, Domeniul Ecologie şi protecţia mediului, poziţia 1408
ORGANIZATORI:
Grădiniţa cu P.P. nr.5 Bârlad
COORDONATORI PROIECT:
Prof. ZOICA POPESCU - Inspector Şcolar Educaţie Timpurie, ISJ Vaslui
Prof. POPA CRISTINEL – Director CCD Vaslui
Prof. PLEŞU MIHAELA – Grădiniţa cu P.P. nr.5, Bârlad
Prof. BEJENARU ANA-MARIA - Grădiniţa cu P.P. nr.5, Bârlad
PARTENERI:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Casa Corpului Didactic Vaslui
Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad
Grădiniţa cu P.P. Nord 1 Râmnicu Vâlcea
Grădiniţa cu P.P. nr. 13, Iaşi
Grădiniţa cu P.P. „Rază de Soare” Bistriţa
Şcoala Gimnazială “D. Cantemir” Vaslui
Grădiniţa cu P.N. nr.14, structură a Grădiniţei cu P.P. nr.8 Vaslui
Grădiniţa cu P.P. nr.1 Timişoara, structură a Grădiniţei cu P.P. nr.2 Timişoara
Liceul Tehnologic Todireni, Botoşani
Grădiniţa cu P.P. nr.23 Timişoara
Grădiniţa cu P.P. nr.45 Constanţa
Şcoala Gimnazială “I.D. Sîrbu” - Grădiniţe de structură P.P. şi P.N.nr.1 Petrila
Grădiniţa cu P.P. nr.2 Focşani
Grădiniţa cu P.P. nr.39 Galaţi
Prezentul concurs este o dovadă a sustenabilităţii Proiectelor educaţionale „Natura, prietena
copiilor” şi „Prietenii naturii”, proiecte ecologice derulate în grădiniţă în perioada noiembrie 2011 –
iunie 2018.
SCOP:
Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi a exemplelor de bune practici în domeniul
educaţiei ecologice
OBIECTIVE:
1. Transpunerea în creaţii artistice a reprezentărilor copiilor despre natură;
2. Valorificarea exemplelor de bune practici în domeniul ecologiei;
3. Sporirea nivelului de însuşire a tehnicilor de lucru specifice şi utilizării materialelor refolosibile;
4. Încurajarea schimbului de experienţă între grădiniţe.
SECŢIUNI:
secţiunea I - creaţie artistică (desen, pictură, colaj);
secţiunea II: exemple de bune practici (prezentări ppt. cu fotografii din activităţi sau proiecte ecologice)

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂȘURARE ȘI EVALUARE
FAZELE CONCURSULUI: faza I (locală), faza a II-a (judeţeană), faza a III-a (regională).
1. Faza I (locală) – 30 ianuarie 2019 se organizează la nivelul fiecărei unități de învățământ
preșcolar. Lucrările pentru această fază se primesc în perioada 14-25 ianuarie 2019.
Secţiunea I: fiecare cadru didactic poate înscrie un număr maxim de 3 copii, cu câte o lucrare de
fiecare;
Secţiunile II: ppt-ul va conţine un număr de cel mult 15 slide-uri şi maxim 2 autori.
• Pentru fiecare secţiune vor fi acordate premiile I, II, III, menţiune;
• Lucrările cu premiile I, II şi III vor participa la faza următoare.
Notă: Diplomele pentru această fază vor fi acordate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ,
după modelul pe care îl vom trimite noi.
2. Faza a II-a (judeţeană) – 27 februarie 2019 - participă copii şi cadre didactice care au
obținut premiile I, II și III la faza locală (valabil pentru ambele secţiuni). Lucrările plastice vor fi trimise
spre evaluare la Grădiniţa cu P.P. nr.5 Bârlad, str. M. Kogălniceanu, Nr.7, jud. Vaslui; ppt - urile pe
adresa de e-mail a coordonatorilor concursului: anysun77@yahoo.com, în perioada 11-22 februarie
2019.
3. Faza a III-a (regională) – 28 martie 2019 - participă copii şi cadre didactice din unităţile
partenere care au obținut premiile I, II și III la faza judeţeană (valabil pentru ambele secţiuni).
Notă:
• Lucrările copiilor pentru fazele judeţeană şi regională vor fi trimise împreună, într-un plic
autoadresat şi timbrat (2 lucrări plastice pentru fiecare copil participant la secţiunea I). Plicul
autoadresat este necesar pentru expedierea diplomelor şi adeverinţelor.
• În plic veţi mai pune: fişa de înscriere, protocolul de colaborare completat şi semnat în două
exemplare (opţional), formularul de sponsorizare şi suma sponsorizată.
• Adresa de trimitere a plicului:
Grădiniţa cu P.P. nr.5 Bârlad (pentru CONCURSUL “NATURA RÂDE, NATURA PLÂNGE”)
Str. Mihail Kogălniceanu, nr.7
Loc. Bârlad, Jud. Vaslui
Precizări suplimentare secţiunea I:
• Lucrările de desen şi pictură vor fi realizate în orice tehnică, pe suport A4;
• Colajele vor fi realizate din materiale refolosibile, pe suport A4;
• Pe spatele lucrării, în partea dreaptă jos, trebuie aplicată o etichetă cu următoarele date:
Copil:
Grădiniţa:
Grupa:
Cadrul didactic îndrumător:
Localitatea:
Județul:
Precizări înscriere concurs:
Înscrierea la concurs se face în perioada 14 ianuarie 2019 - 25 ianuarie 2019, în baza fişei de
înscriere trimisă pe e-mail: anysun77@yahoo.com

•
•
•

În anexe găsiţi:
fişa de înscriere pentru fiecare cadru didactic (Anexa 1);
acordul de parteneriat (Anexa 2) – opţional;
formularul de sponsorizare semnat (Anexa 3).
Documente ce vor fi eliberate de grădiniţa organizatoare:
1. Model diplomă faza locală;
2. Diplome copii premiaţi la fazele judeţeană şi regională;
3. Diplomă pentru cadrele didactice premiate la secţiunea II;
4. Adeverinţă de pregătire lot copii;
5. Adeverinţă de participare cu lucrări la expoziţia regională.

Diplomele şi adeverinţele vor fi trimise către parteneri cel târziu până la sfârşitul lunii
iunie 2019.
EVALUAREA ȘI CRITERII DE EVALUARE
SECŢIUNEA I:
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare grupă de vârstă.
Se vor aprecia:
• realizarea formei plastice, originalitatea;
• creativitate în redarea temelor plastice;
• ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru.
SECŢIUNEA II:
• diversitatea mijloacelor de realizare a activităţilor ecologice.
COMISIA DE JURIZARE:

•
•
•
•

Comisia de jurizare va fi formată din :
un reprezentant al ISJ Vaslui;
un reprezentant al CCD Vaslui;
doi profesori de arte plastice de la Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” Bârlad;
patru cadre didactice din Grădinița cu P.P. nr.5 Bârlad.

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:
• Pagina de facebook a grădiniţei organizatoare;
• Pagina de facebook ACTIVITĂŢI GRĂDINIŢE;
• ISJ Vaslui, CCD Vaslui;
• Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice, a cercului pedagogic, şedinţelor cu
părinţii.
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
• 0724531976 – prof. Pleşu Mihaela – plesu_ela@yahoo.ie
• 0747926844 – prof. Bejenaru Ana-Maria – anysun77@yahoo.com

ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS REGIONAL CU PARTICIPARE NAŢIONALĂ
DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
”NATURA RÂDE, NATURA PLÂNGE”
2018-2019
CAERI 2018, Domeniul Ecologie şi protecţia mediului, poziţia 1408
EDIŢIA a V-a
FAZELE: locală, judeţeană, regională

Cadru didactic îndrumător ....................................................................................................
Instituţia ................................................................................................................................
Adresa de expediere a diplomelor .......................................................................................
Telefon ..................................................................................................................................
Adresă de e-mail (obligatoriu)……………………………
SECŢIUNEA I
Nr. Crt.
1.

Nume şi prenume copil

Grupa

2.
3.

SECŢIUNEA II
Nr. Crt.
1.

Nume şi prenume cadru didactic

Data___________

Titlu ppt.

Semnătura__________

Notă: fişa de înscriere se completează o singură dată, la intrarea în concurs, şi se trimite scanată la
Grădiniţa cu P.P.nr.5 Bârlad pe e-mail-ul precizat în regulament şi în plic (în original), odată cu
lucrările.

ANEXA 2
Grădiniţa cu P.P. nr.5 Bârlad
Str. M. Kogălniceanu, nr.7
Tel./Fax 0335418893/0335418892
Nr......................din..............................

Grădinița/Școala…………………………………….
Str…………………………………………………...
Tel./Fax …………………………………………….
Nr......................din....................................................

Protocol de colaborare
încheiat la data de:
între partenerii :
- Grădiniţa cu P.P. nr.5, cu sediul în Bârlad, Str. M. Kogălniceanu, nr.7, tel 0335418893, fax.
0335418892, e-mail gradinita5_barlad2018@yahoo.com, instituţie reprezentată de director, prof. Chirilă
Oana Denisa şi prof. Pleşu Mihaela / prof. Bejenaru Ana-Maria, în calitate de coordonatori de proiect
şi
-Grădiniţa................................................................................,
localitatea.......................................,
judeţul...........................
Str.
...................................,
nr...........,
tel.-fax
............................................................,
e-mail:...................................,
reprezentat
de
director
.....................................................şi ......................................................................., în calitate de parteneri.
Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi a responsabilităţilor
partenerilor în cadrul Concursului regional cu participare naţională “NATURA RÂDE, NATURA
PLÂNGE”, CAEN 2018, domeniul ecologie şi protecţia mediului, poziţia 1408.
Articolul 1
A. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei cu P.P. nr.5 Bârlad
1. Coordonarea implementării proiectului, conform planului aprobat;
2. Realizarea activităţilor conform graficului proiectului;
3. Monitorizarea, evaluarea şi diseminarea rezultatelor;
4. Transmiterea către parteneri a diplomelor şi adeverinţelor.
B. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei..............................................................................
1. Desemnarea unui reprezentant care să organizeze concursul în unitate;
2. Organizarea fazei locale a concursului şi stabilirea premiilor pentru faza respectivă;
3. Trimiterea materialelor participante la concurs pe adresa unităţii coordonatoare.
Articolul 2
Durata parteneriatului
Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului: 14/01/2019 – 30/06/2019.
Articolul 3
Dispoziţii finale
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Grădiniţa cu P.P. nr.5 Bârlad
Director,
Prof. Chirilă Oana Denisa

Grădiniţa/Şcoala.......................................................
Director,
Prof.________________________

ANEXA 3

FORMULAR DE SPONSORIZARE

CONCURS REGIONAL CU PARTICIPARE NAŢIONALĂ
DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
”NATURA RÂDE, NATURA PLÂNGE”
2018-2019
CAERI 2018, Domeniul Ecologie şi protecţia mediului, poziţia 1408
EDIŢIA a V-a

Subsemnatul/a

________________________________,

de

la

Grădiniţa

_____________________________________________ , sunt de acord să sponsorizez cu suma de 5 lei
(pentru tipărirea diplomelor) desfăşurarea Concursului regional cu participare naţională”Natura
râde, natura plânge”, ediţia a V-a, înscris în CAERI 2018, Domeniul Ecologie şi protecţia mediului,
poziţia 1408.

Data,

Semnătura,

