PROIECT EDUCAŢIONAL
CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE
PLASTICĂ
”BUCURIILE IERNII”

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
”DUMBRAVA MINUNATĂ”
GIURGIU
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CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE PLASTICĂ
”BUCURIILE IERNII”
EDIŢIA I
INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE
Numele instituţiei organizatoare: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU
Iniţiator proiect: Prof. TRANDAFIR PETRUŢA Gradinita cu P.P. ”Dumbrava
minunată” Giurgiu
Date de contact instituţie: Str. 23 August, Nr. 59, Loc Giurgiu, Jud. Giurgiu
Tel./Fax 0246 21 11 44
MONITORIZARE PROIECT:
PROF. OPRIŞAN GIGI, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, I.S.J. GIURGIU
PROF. ANDRAŞ ILDIKO, INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU
EDUCAŢIE PERMANENTĂ, I.S.J. GIURGIU
PROF. GAGHII ADRIANA, INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE
ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR, I.S.J. GIURGIU
PROF. CIOBANU DANA, INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, I.S.J. GIURGIU;
PROF. BĂLAN DUMITRA, DIRECTOR C.C.D. GIURGIU
PROF. CEZAR ELENA, DIRECTOR GRĂDINIŢA CU P.P. ”DUMBRAVA
MINUNATĂ” GIURGIU
LUCA RAMONA, CONSILIER REPREZENTANT AL AGENŢIEI DE PROTECŢIA
MEDIULUI GIURGIU
PARASCHIV ILEANA, REPREZENTANT ASOCIAŢIA INNER WHELL GIURGIU
COORDONARE PROIECT:
Prof. Oprişan Gigi, Inspector Şcolar General, I.S.J. Giurgiu
Prof. Andraş Ildiko, Inspector Şcolar de Specialitate pentru Educaţie Permanentă I.S.J.
Giurgiu
Prof. Gaghii Adriana, I.S.J. Giurgiu;
Prof. Ciobanu Dana, I.S.J. Giurgiu;
Prof. Bălan Dumitra, C.C.D. Giurgiu;
Prof. Cezar Elena, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof .Trandafir Petruţa, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof. Filip Ana-Maria, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof. Caraconcea Cristina-Elena, Şcoala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Giurgiu
Adm. Marinescu Mirela, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu
ARGUMENT
Fiecare anotimp are frumuseţea sa. Niciun alt anotimp nu trezeşte în sufletul copiilor – şi
nu numai - atâta frumuseţe şi emoţie ca anotimpul iarna.
Ne revin puternic în minte şi în suflet amintirile copilăriei, ne amintim cu drag de
zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, de colindele şi de clinchetele de clopoţei care
ne umplu sufletele de bucurie, ne amintim cu drag de mirosul proaspăt de brad, dar şi de
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cozonaci, de nerăbdarea cu care aşteptam darurile sub pomul de iarnă. Bucuria copiilor este aşa
de mare încât ne minunăm de fiecare dată de puterea pe care o au aceşti copii de a transmite şi
adulţilor emoţiile pe care ei le trăiesc la un nivel maxim.
Este o lecţie de viaţă pe care omul trebuie să o înveţe din nou de la un copil, aşa cum
Iisus însuşi ne-a învăţat: ...să fim buni! Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să
confecţioneze felicitări, ornamente şi decoraţiuni de iarnă şi Crăciun, să le dăruiască în scop
caritabil în cadrul ”Târgului de Crăciun” organizat în fiecare an de Asociaţia Inner Whell
Giurgiu
Concursul “Bucuriile iernii” îşi propune să antreneze copiii în activităţi prin care să-şi
formeze priceperi şi deprinderi care să le dezvolte potenţialul creator şi să-şi dezvolte simţul
artistic.
PARTENERI:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GIURGIU
GRĂDINIŢA CU P. P. ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU
GRĂDINIŢELE ŞI ŞCOLILE DIN JUDEŢUL GIURGIU
CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU
AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU
ASOCIAŢIA INNER WHELL GIURGIU
MUNTENIA TV – GIURGIU
TEATRUL ”TUDOR VIANU” GIURGIU
S.C. CASANOVA S.R.L. (BODY CLUB)
SCOPUL PROIECTULUI:
Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din învăţământul
preşcolar şi primar.
OBIECTIVELE SPECIFICE PROIECTULUI:
Dezvoltarea la preşcolari şi şcolari a potenţialului artistico-creativ şi a capacităţii de a
comunica prin intermediul artelor;
Realizarea unor decoraţiuni si ornamente specifice anotimpului iarna şi Crăciunului;
Cultivarea interesului, respectului, şi dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile sarbătorilor
de Crăciun.
GRUPUL ŢINTĂ:
elevi din învăţământul preşcolar şi primar;
cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar.
BENEFICIARII PROIECTULUI:
Beneficiari direcţi: preşcolarii şi şcolarii din judeţul Giurgiu şi cadrele didactice
participante;
Beneficiari indirecţi: familiile preşcolarilor şi şcolarilor, comunitatea.
RESURSE PROIECT:
a) Resurse umane: responsabili de proiect, preşcolari, şcolari, educatoare, învăţătoare,
părinţi.
b) Resurse temporale: durata proiectului: semestrul I şi II, an şcolar 2016-2017;
c) Resurse financiare: autofinanţare şi sponsorizare;
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d) Resurse materiale: acuarele, carioca, hârtie glasată, hârtie creponată, carton colorat,
materiale din natură, etc.;
e) Resurse informaţionale: proiectul scris, evidenţa participanţilor din cadrul proiectului,
portofoliul proiectului, diplome, adeverinţe de voluntariat.
DESFĂŞURAREA PROIECTULUI:
Proiectul va cuprinde următoarele activităţi:
 Lansarea oficială a proiectului în cadrul consfătuirilor de la începutul anului şcolar şi a
cercurilor pedagogice pentru învăţământul preşcolar de pe semestrul I al anului şcolar
2016-2017;
 Postarea proiectului pe site-ul ISJ Giurgiu, site-ul CCD Giurgiu, Facebook: până la
1 octombrie 2016;
 Derularea activităţilor pentru realizarea unor creaţii artistice: 7 noiembrie–2 decembrie
2016;
 Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic (anexa 1) şi acordul de parteneriat
– pentru fiecare grădiniţă participantă (anexa 2) vor fi completate şi trimise împreună cu
produsele copiilor (felicitări, ornamente, decoraţiuni) între 5-13 decembrie 2016;
 Desemnarea lucrărilor premiate: 14 decembrie 2016;
 Realizarea unei expoziţii cu vânzare a creaţiilor artistice în cadrul ”Târgului de
Crăciun”–17 decembrie 2016;
 Expedierea diplomelor şi adeverinţelor de voluntar (februarie–martie 2017);
 Evaluarea proiectului în cadrul cercului pedagogic de pe semestrul al II-lea, an şcolar
2016-2017.
SECŢIUNI PROPUSE:
Secţiunea I – felicitări;
Secţiunea II – decoraţiuni;
Secţiunea III – ornamente
(realizate din materiale din natură, materiale reciclabile sau alte materiale)
CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE PLSTICĂ
EDIŢIA I
I.DESCRIERE:
TITLUL: ”BUCURIILE IERNII”
DATA: 14 decembrie 2016
LOCAŢIA: GRĂDINIŢA CU P.P.”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU
II.PREZENTARE GENERALĂ:
SCOP: Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din
învăţământul preşcolar şi primar.
OBIECTIVE: Dezvoltarea la preşcolari şi şcolari a potenţialului artistico-creativ şi a
capacităţii de a comunica prin intermediul artelor; realizarea unor decoraţiuni si ornamente
specifice anotimpului iarna şi Crăciunului; cultivarea interesului, respectului, şi dragostei faţă de
obiceiurile şi tradiţiile sarbătorilor de Crăciun.
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GRUPUL ŢINTĂ: Copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar
NUMĂR PARTICIPANŢI : nedeterminat
III.COMISIA DE ORGANIZARE:
Prof .Trandafir Petruţa, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof. Filip Ana-Maria, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof. Caraconcea Cristina-Elena, Şcoala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Giurgiu
Prof. Mihăilă Mariana, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Ed. Boţoroagă Elena, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Ed. Geantă Mirella, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof. Dinu Oana, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Adm. Marinescu Mirela, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu
IV.COMISIA DE EVALUARE:
Prof .Trandafir Petruţa, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof. Filip Ana-Maria, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Ed. Boţoroagă Elena, Gradiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof. Caraconcea Cristina-Elena, Şcoala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Giurgiu;
Paraschiv Ileana, reprezentant Asociaţia INNER WHELL Giurgiu.
V.REZULTATE AŞTEPTATE:
Atitudini pozitive ale copiilor din grădiniţele şi şcolile partenere faţă de cei din jurul lor ;
Felicitări, aranjamente şi ornamente realizate de copii pe care le vor vinde în cadrul
”Târgului de Crăciun;
O bună experienţă de parteneriat între grădiniţa organizatoare şi celelalte grădiniţe şi şcoli
participante implicate în Concursul Judeţean de creaţie plastică ,, BUCURIILE IERNII”;
O mai bună cunoaştere a unor aspecte referitoare la obiceiurile şi tradiţiile de iarnă;
Manifestarea atitudinii pozitive faţă de cei din jurul lor.
VI.SPONSORI: contracte de sponsorizare
VII.MODALITĂŢI DE PREZENTARE A REZULTATELOR:
În Consiliul Profesoral şi în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu P.P. ”Dumbrava
minunată”
În comisii metodice, cercuri pedagogice, simpozioane la nivelul grădiniţelor din
judeţul Giurgiu;
În Revista Catedra redactată de CCD Giurgiu şi în Revista Grădiniţei cu P.P. ”Dumbrava
minunată”
În mass-media – Muntenia TV, ziare locale
VIII:MODALITĂŢI DE DISEMINARE A REZULTATELOR:
Realizarea unor expoziţii cu vânzare cu produse ale copiilor în cadrul Târgului de
Crăciun;
Înmânarea de diplome (participare/ premiul I/ premiul II/ premiul III/ mentiune – pe
secţiune) preşcolarilor şi celor participanţi la Concursul Judeţean de Creaţie Plastică
”BUCURIILE IERNII”;
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Înmânarea adeverinţelor de voluntari în urma vânzării produselor realizate. Banii stânşi
vor fi folosiţi pentru terminarea ”Camerei senzoriale pentru copiii cu dizabilităţi”
Completarea portofoliului activităţilor desfăşurate cu ocazia parteneriatului între
grădiniţa iniţiatoare şi cele partenere implicate în concurs .
IX.PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Trandafir Petruţa (Petronela)- Grădiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată”
Tel. 0764 277 833
email: petronelarose@yahoo.com
Prof. Filip Ana-Maria - Grădiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunată”
Tel. 0765 265 922
email: anafilip2007@yahoo.fr
X.TEMATICA DE CONCURS:
Secţiunea I – felicitări;
Secţiunea II – decoraţiuni;
Secţiunea III – ornamente
(realizate din materiale din natură, materiale reciclabile sau alte materiale)
REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
TEMA: „BUCURIILE IERNII”
 Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic (anexa 1- doua exemplare) şi
acordul de parteneriat – pentru fiecare grădiniţă/şcoală participantă (anexa 2-doua exemplare)
vor fi completate şi trimise odată cu produsele copiilor. Un cadru didactic poate participa cu un
număr maxim de 2 produse (felicitări/ornamente/decoraţiuni)/ secţiune.
Produsele vor fi etichetate astfel: se va agăţa de produs o mica etichetă cartonată ce conţin
următoarele date cu majuscule, astfel:
numele şi prenumele copilului, grupa/clasa,
grădiniţa/şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul.
 Se vor acorda premii I, II, III, menţiune şi adeverinţă de voluntariat pentru cadrele
didactice îndrumătoare.
Atenţie! Nu se admit contestaţii şi nu se vor restitui produsele copiilor.
Toţi părinţii, cadrele didactice şi copiii pot participa la ”Târgul de Craciun” şi vor
putea cumpăra propriile produse sau alte obiecte puse la vânzare.
 Cadrele didactice participante vor trimite:
- produsele copiilor; acordul de parteneriat ştampilat, în dublu exemplar;
- fisa de inscriere în dublu exemplar;
- produsele va rugăm să le ambalaţi corespunzător pentru a nu se deteriora în timpul
transportului. Nu răspundem de produsele deteriorate în timpul transportului !
 - un plic A4 timbrat corespunzător şi autoadresat până la data de : 13 decembrie
2016; pe adresa: TRANDAFIR PETRUŢA, Grădiniţa cu P.P. ”DUMBRAVA
MINUNATĂ”, STR. 23 AUGUST, NR. 59, LOC. GIURGIU, JUD. GIURGIU– cu
menţiunea „Pentru concursul ”BUCURIILE IERNII”
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ANEXA 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURS JUDEŢEAN ”BUCURIILE IERNII”
EDIŢIA I
AN ŞCOLAR 2016-2017
Instituţia.............................................................................................................................................
Adresa completă, telefon, e-mailul instituţiei ...................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic.............................................................................................
Specialitatea.......................................................................................................................................
Telefon cadru didactic.......................................................................................................................
e-mail cadru didactic ........................................................................................................................
Adresa unde se doreşte să primească diplomele................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele şi prenumele copilului

Grupa/clasa

Secţiunea

Titlul lucrării
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Anexa 2
Grădiniţa cu program prelungit
,,DUMBRAVA MINUNATĂ’’ Giurgiu
Nr............din............................................
Director: prof. CEZAR ELENA

Grădiniţa/Scoala.................................
............................................................
Nr............din......................................
Director:.............................................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi...................................., între :
1) Grădiniţa cu program prelungit
,,DUMBRAVA MINUNATĂ’’ Giurgiu , reprezentată de PROF. CEZAR ELENA, în calitate de
director şi PROF. TRANDAFIR PETRUTA şi PROF. FILIP ANA-MARIA, , coordonatori ai
proiectului.
Şi
2)
Grădiniţa/Scoala...........................................................................................................................
Reprezentată
de
.....................................................................în
calitate
de
director
şi.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
în calitate de colaborator în cadrul concursului.
Durata parteneriatului : anul şcolar 2016-2017.
Grădiniţa cu program prelungit ,,DUMBRAVA MINUNATĂ’’ Giurgiu, se obligă:
Să distribuie regulamentul concursului, instituţiilor participante;
Să colecteze lucrările realizate de parteneri;
Să asigure jurizarea lucrărilor;
Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
Să mediatizeze rezultatele concursului;
Grădiniţele/scolile participante se obligă:
Să înscrie copii în concurs;
Să îndrume copiii în realizarea lucrărilor;
Să expedieze lucrările pe adresa instituţiei de învăţământ coordonatoare;
Să distribuie copiilor participanţi diplomele obţinute.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată perioada desfăşurării concursului pentru ca acesta să
se deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Grădiniţa cu P.P. ,,Dumbrava minunată”
Giurgiu
Director,
Prof. Elena Cezar

Grădiniţa/Scoala .................................
...........................................
Director,
............................................
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