REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE
A CONCURSULUI
I.

ARGUMENT

Ideea inițierii acestui proiect a luat naștere din dorința de educare a copiilor în spiritul
ecologic, acela de a recicla materialele rămase, folosindu-le în activități recreativ-distractive.
Lumea copiilor de azi este foarte diferită față de a copiilor de altădată, însă
injumătățit mai veselă și fericită.Acestia au lăsat jocurile create cu materialele din natură sau
materiale inutilizabile în alt mod pentru jocurile electronice, ceea ce a condus la probleme de
sănatate de tot felul.
Organizarea de astfel de activități antrenează copiii de azi creativ, trasmintându-le un
sentiment ecologic față de natură și manifestându-le placere în desfăsurarea acestora.
II. SCOPUL PROIECTULUI


Transmiterea și încurajarea copiilor de a manifesta interes pentru reciclarea
materialelor și folosirea lor în activități distractive.
III. OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

* Promovarea exemplelor de bună practică ale activităților ecologice-educative,distractivconstructive;
* Dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor şi talentelor copiilor în vederea desfășurării de
activități creative;
*Stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor şi şcolarilor mici şi cultivarea spiritului de
competiţie;

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII:
Data: 15.03.2018
Orele: 14.00 -16.00
BALȘ, GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ,, ION CREANGĂ”
SECŢIUNI







I- Preșcolari grupă mică (3-4ani)
II-Preșcolari grupă mijlocie (4-5ani)
III- Preșcolari grupă mare (5-6ani)
IV- Școlari cls. Pregătitoare și cls. I
V- Școlari cls.II-IV.

INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ

Înscrierea participanţilor:
- până la data de 12 martie 2018 (data poştei)
- prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1) și a acordului de parteneriat (Anexa 2)

Fiecare profesor poate înscrie în concurs maximum 3 costume ecologice
(realizate din materiale reciclabile).


Nu se percepe taxa !

 Fişa de înscriere, acordul de parteneriat în două exemplare, se trimit în plic A4,
împreună cu plicul autoadresat, pe adresa: str. Nicolae Titulescu, nr.21, oraşul Balş,
judeţul Olt, cod poştal 235100
 Criterii de evaluare a costumelor: originalitate, ilustrarea clară a materialelor alese și
respectarea temei concursului.

PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:

Prof. înv. preprimar: Pretorian Ionela Andreea – tel: 0769692694
www.pretorianandreea@yahoo.ro
Prof. înv. preprimar: Truică Aurelia -tel : 0747819392 auratruica@gmail.com

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL JUDEȚEAN

“SĂ NE JUCĂM RECICLÂND”
Balș,Olt
NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:
INSTITUŢIA:
ADRESA (pt. primirea diplomelor):
TELEFON:
E-MAIL:

Tabel cu preșcolarii/elevii participanţi:
Nr.
Crt.

Numele
şi
prenumele
preșcolarului/ școlarului

Grupa
Clasa

Secţiunea

1.
2.
3.

Semnătura cadrului didactic

Denumirea costumației

Nr. …….. din ………………

Nr. …….. din............

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Încheiat azi. ............................................
1.
Părţile contractante:
A.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „ION CREANGĂ”,
LOCALITATEA BALŞ, JUDEŢUL OLT, reprezentată prin: director prof.
COSTEA MANŢI, în calitate de Aplicant
B.
...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................., în calitate de partener.
2.
Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării Concursului judeţean “SĂ NE JUCĂM RECICLÂND”, organizat
în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018, la grădiniţa cu program Normal „ION CREANGĂ”, BALŞ, OLT
Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
3.
Obligaţiile părţilor:
A)
Aplicantul se obligă:

Să informeze şcolile despre organizarea concursului din cadrul proiectului;

Să respecte termenul de desfăşurare al proiectului;

Să emită şi să distribuie diplomele şi adeverinţele cadrelor didactice
participante şi
elevilor.
B)
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

Să pregătească costumele;

Să mediatizeze proiectul în unitatea şcolară;

Să respecte regulamentul de desfăşurare;

Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negative
imaginea
acţiunii.
4.
Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pentru anul şcolar
2017 – 2018.
5.

Clauze finale ale acordului:
Concursul judetean propus de unitatea noastră şcolară face parte din categoria
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile
de învăţământ.

Aplicant,
G.P.N. ION CREANGĂ,BALŞ-OLT
Prof. COSTEA MANŢI

Partener,

