GRĂDINIȚA CU P.P.Nr.1 / STRUCTURĂ P.N. Nr. 6
STR. TRANDAFIRILOR , NR. 18
LOC. HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA
TEL. 0354/883412
E-mail:gradipn6.hd@yahoo.com
Aprobat:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
Inspector şcolar general,
Profesor doctor, Maria Ştefănie

ORGANIZATOR: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1/ Structură Grădiniţa cu P.N. Nr. 6
Hunedoara
Prezentare generală:
Art.1. Concursul interjudeţean “Copilărie fără violenţă” se desfăşoară în conformitate cu
prevederile Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, anexa 1 ordin
M.E.C.T.S. nr. 3035 / 2012, fiind depus spre aprobare CAERI 2019.
Art.2. Concursul este structurat pe patru secţiuni:
Secţiunea I: lucrări artistico-plastice – nivel preșcolar
Secţiunea a II-a: lucrări practice – nivel preșcolar
Secțiunea a III-a: lucrări artistico-plastice – nivel primar
Secțiunea a IV-a: lucrări practice – nivel primar
Art.3. La concurs participă indirect preşcolari şi şcolarii.
Art.4. Perioada de desfăşurare: ianuarie – iunie 2019;
Locul desfăşurării: în unitatea organizatoare și la nivelul fiecărei unităţii de învăţământ
aplicante;
1.Înscrierea la proiect
Înscrierea participanţilor la concurs se va face prin trimiterea fişei de înscriere, completând prima
parte (anexa 1) până la 28 februarie 2019 la adresa de email concursgradinita_pn6@yahoo.com
Fiecare cadru didactic va participa cu maxim 3 lucrări.
2. Realizarea activităților și a lucrărilor
 Se va realiza o activitate despre violenţă și se vor face fotografii din timpul activității.
Lucrările se vor realiza în fiecare unitate parteneră folosind tehnici variate (desen, pictură,
colaj), pe suport A4;
 Lucrările vor respecta tema dată; Etichetarea se va realiza ataşând datele de identificare ale
autorului (conform modelului de etichetă de mai jos ) pe spatele lucrării în colţul din dreapta,
jos.

UNITATEA ŞCOLARĂ: ………………………………………………..........................................
NUME SI PRENUME PRESCOLAR / ELEV...…………….……………………….....................
TITLULLUCRĂRII ………………………………………………………………………………..
GRUPA/CLASA …………............................................................................................................ ....
CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ……………………….........................................................
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………..

Descrierea activităţilor:
1.a. Titlul activităţii: Lansarea proiectului
1.b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2019
1.c. Locul desfăşurării: Unitățile participante la proiect și on-line
1.d. Participanţi: cadre didactice;
1.e. Descrierea pe scurt a activității: se vor posta anunțuri cu regulamentul concursului pe site-ul ISJ,
didactic.ro și rețelele de socializare;
2.a. Titlul activităţii: Înscrierea participanților
2.b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2019
2.c. Locul desfăşurării: on-line
2.d. Participanţi: cadre didactice;
2.e. Descrierea pe scurt a activității: Înscrierea participanţilor se va desfăşura în perioada 01
februarie – 28 februarie, 2019, completând prima parte a fişei de înscriere anexată proiectului.
Înscrierile vor fi trimise pe adresa de e-mail concursgradinita_pn6@yahoo.com
3.a. Titlul activităţii: Realizarea și expedierea lucrărilor câștigătoare la etapa locală către
unitatea inițiatoare
3.b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2018
3.c. Locul desfăşurării: Unitățile participante la proiect
3.d. Participanţi: preșcolari, elevii din învăţământul primar, cadre didactice;
3.e. Descrierea pe scurt a activității:
- Preşcolarii şi elevii din învăţământul primar coordonaţi de către cadrele didactice din unităţile
înscrise în proiect vor realiza o activitate pe tema violenţei, pregătind apoi lucrările artistico-plastice
şi practice pentru concurs. Se va realiza o expoziţie în fiecare unitate de învăţământ participantă, de
unde vor fi selectate lucrări pentru concurs.
-Lucrările vor respecta tema proiectului. Acestora li se va ataşa o etichetă cu datele de identificare
corespunzătoare.
- Lucrările selectate, fișa de înscriere, acordul de parteneriat și un plic autoadresat și timbrat
corespunzător vor fi trimise prin poştă către unitatea de învăţământ iniţiatoare la adresa specificată în
regulamentul de organizare.
4.a. Titlul activităţii: Amenajarea expoziției
4.b. Data/perioada de desfăşurare: 16 aprilie 2019
4.c. Locul desfăşurării: Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 / Structură Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 6 Hunedoara.
4.d. Participanţi: cadre didactice și părinți;

4.e. Descrierea pe scurt a activității: Cadrele didactice şi părinţii implicaţi în proiect vor amenaja
expoziţia în unitatea de învăţământ iniţiatoare .
5.a. Titlul activităţii: Vizitarea expoziției
5.b. Data/perioada de desfăşurare: 17 – 18 aprilie 2019
5.c. Locul desfăşurării: Grădinița cu P. P. Nr.1 / Structură Grădiniţa cu P. N. Nr. 6, Hunedoara .
5.d. Participanţi: preșcolari, elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală;
5.e. Descrierea pe scurt a activității: Preşcolarii şi elevii însoţiţi de cadre didactice şi părinţi vor
vizita expoziţia amenajată în unitatea de învăţământ iniţiatoare .
6.a. Titlul activităţii: Jurizarea lucrărilor
6.b. Data/perioada de desfăşurare: 19 aprilie 2019
6.c. Locul desfăşurării: Grădinița cu P. P. Nr. 1 /Structură Grădiniţa P. N. Nr. 6 Hunedoara
6.d. Participanţi: preșcolari, elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală;
6.e. Descrierea pe scurt a activității: Comisia de jurizare a concursului constituită din cadrele
didactice cu competenţe în acest sens vor evalua şi premia lucrările participante care au fost realizate
conform regulamentului de concurs.
7.a. Titlul activităţii: Publicarea rezultatelor, trimiterea diplomelor, evaluarea proiectului
7.b. Data/perioada de desfăşurare: mai – iunie 2019
7.c. Locul desfăşurării: on-line și poștă
7.d. Participanţi: cadre didactice;
7.e. Descrierea pe scurt a activității: Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul ISJ, didactic.ro,
iar diplomele vor fi trimise pe adresele cadrelor didactice înscrise în proiect.
3. Expedierea lucrărilor:
Lucrările se depun la sediul grădiniţei sau se trimit prin poştă la adresa : NEGRILĂ IONELA , STR.
ȊMPĂRATUL TRAIAN, BL.13, SC.1, Ap.12, Localitatea DEVA, Judeţul HUNEDOARA , cu
mențiunea: Pentru Concursul “Copilărie fără violenţă”.
Plicul va conţine: lucrările preşcolarilor/ şcolarilor, fişa de înscriere (anexa 1), acordul de parteneriat
(anexa 2) în doua exemplare și un plic autoadresat și timbrat corespunzător (3 lei).
Termen limită: 28 martie 2019 (data poștei).
Nu se percepe taxă de participare
Notă
1. Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare;
2. Nu se admit contestaţii. Lucrările nu se restituie;
3. Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii.
4. Finalitatea concursului:
Se va realiza o expoziție cu lucrările participante la concurs.
Amenajarea expoziției se va realiza de către organizatori în perioada 16 aprilie 2019;
Vizitarea expoziției se poate efectua în perioada 17-18 aprilie 2019;
Jurizarea va fi realizată de organizatori în data de 19 aprilie 2019. Comisia de evaluare va fi formată
din 6 cadre didactice din învățământul preșcolar/ primar și un cadru didactic de specialitate care nu
au prescolari înscrişi în competiţie; fiecare cadru didactic evaluator va acorda un punctaj iar media
celor 3 punctaje, pe secţiuni, va fi nota finală a lucrării.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni ( 25% din nr. total de participanţi la fiecare secţiune )

diplome speciale şi diplome de participare cadrelor didactice coordonatoare, adeverinte de realizare
de activităţii pentru prevenirea şi combaterea violenţei.
Art.5.Diseminare:
Diplomele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail sau prin poștă la adresa cadrului
didactic îndrumător sau a unităţii.
Activităţile vor fi promovate în cadrul comisiilor metodice, revistei grădiniţei, simpozioanelor,
sesiunilor de comunicări științifice și pe site-urile de specialitate și de socializare.

Pentru detalii suplimentare contactați:
Prof. NEGRILĂ IONELA – 0724 820 831 sau e-mail concursgradinita_pn6@yahoo.com

ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
“Copilărie fără violenţă”

Numele şi prenumele cadrului didactic:..................................................................................................
Specialitatea/funcţia:................................................................................................................................
Telefon /e-mail:........................................................................................................................................
Unitatea de învăţământ:...........................................................................................................................
Adresa poştală la care doriţi să primiţi diplomele:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
preşcolarului / elevului

Grupa/
Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării

1

2

3

Semnătura cadrului didactic
…………………………….

GRĂDINIȚA CU P.P1/PN 6
STR. TRANDAFIRILOR, Nr.18
LOC. HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA
TEL. 0354/883346
E-mail: gradipn6.hd@yahoo.com
Nr.

UNITATEA....................................................
STR. ................................................................
LOC. ........................JUD. ..............................
TEL. ................................................................
E-mail: .............................................................
Nr.
/

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL
“Copilărie fără violenţă”
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:
A. Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Hunedoara, jud. Hunedoara, reprezentată prin prof.
ȚEPEȘ CARMEN, în calitate de director și prof. NEGRILĂ IONELA MARIA în calitate de
iniţiator/coordonator proiect, şi
B. ....................................................................................................................., jud. ............................
reprezentată prin ..............................................................., în calitate de director și
............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................în calitate de parteneri.
II. SCOPUL PARTENERIATULUI:
Realizarea obiectivelor Proiectului Educațional Interjudeţean “Copilărie fără violenţă” prin
cultivarea, valorificarea potenţialului creativ al preşcolarilor şi şcolarilor, atragerea copiilor în
desfăşurarea de activităţi extraşcolare.
III. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Prezentul acord de parteneriat are drept obiect colaborarea dintre aplicant şi părțile contractante în
vederea organizării și desfășurării concursului din cadrul Proiectului Educațional “Copilărie fără
violenţă” , ediția a II-a .
IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:
1) Organizatorul se obligă:
- să întocmească documentaţia, coordonează şi monitorizează proiectul la nivel naţional;
- să distribuie regulamentul concursului, asigură colectarea lucrărilor, realizarea expoziției, evaluarea
de către comisia de jurizare și expedierea diplomelor;
- să mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului și rezultatele acestuia prin: reviste,
mediul on-line, activităţi metodice;
2)Partenerul se obligă:
- să înscrie copii/elevii în concurs și îi îndrumă în realizarea lucrărilor;
- să organizează etapa pe unitatea concursului și trimite lucrările selectate unității organizatoare;
- să distribuie diplomele trimise de organizatori;
- să mediatizează rezultatele concursului.
V.DURATA ACORDULUI :
Acordul intră în vigoare la data semnării şi este valabil în perioada desfăşurării proiectului.
V.CLAUZELE FINALE ALE ACORDULUI:
Proiectul Educațional Interjudeţean “Copilărie fără violenţă” face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii.
Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Grădinița cu P. P. Nr. 1/ Hunedoara
DIRECTOR,
Prof. ȚEPEȘ CARMEN NICOLETA

Unitatea…………………....
DIRECTOR,
Prof…………………………

