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INFORMAŢII  DESPRE ŞCOALA ORGANIZATOARE 

● Numele instituţiei organizatoare: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA CEL 

BĂTRÂN”   

    GIURGIU 

● Date de contact instituţie: Strada Nicolae Iorga, Nr. 34, Loc. Giurgiu, Jud. Giurgiu  

    Tel./Fax 0246216488                  Email: scoala2_gr@yahoo.com  

 

COORDONATORI  PROIECT: 

 -Prof. înv.primar MOGÎLDEA IRINA 

 -Prof. ȘUFARIU DANIELA 

 -Prof. înv.primar MĂNTESCU SILVIA 

 - Prof. înv.primar DUMITRACHE LUMINIŢA 

 -Prof. TEODORESCU NORA MONICA 

 -Prof.FRÎNCU PREDICA MARILENA 

 -Prof. MIHALCEA PETRONELA 

 -Prof. COCEAN MARILENA 

 

INSTITUŢII IMPLICATE: 

- INSPECTORATUL ŞCOLAR GIURGIU 

- CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU 

- CASA DE CULTURĂ “ION VINEA” GIURGIU 

- PALATUL COPIILOR GIURGIU 

- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU 



 

 

TIPUL PROIECTULUI : PROIECT  JUDEȚEAN 

TERMEN DE DERULARE : MARTIE – MAI 2018 

GRUP ŢINTĂ: -ELEVI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 

                          -CADRELE DIDACTICE DIN UNITĂŢILE ŞCOLARE IMPLICATE   

  

ARGUMENT: 

 

Este primăvară! Fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi voie bună, a 

sosit iar la noi cu alaiul ei de flori, lumină şi culoare, aşternând peste tot un covor multicolor. 

       Cu mantia plină de lumină, împarte din pocalul ei tinereţe, voioşie şi  culoare. Surâsul 

primăverii pluteşte în aer, redându-ne bucuria de a fi pe acest pământ. Timizi, începem să 

credem din nou în miracole. 

       Odată cu acest nou început de viaţă şi dragoste, vă poftim şi pe dumneavoastră să admirăm 

împreună primăvara, exprimându-ne bucuria renaşterii naturii prin arta desenului, a 

îndemânării si a scrisului. 

       Prin picturi, desene, colaje, creaţii literare să îmbrăcăm şi noi natura în straie de sărbătoare, 

aducând un omagiu binemeritat acestui suav anotimp, adunate într-un ,,surâs de primăvară”. 

 

 

 

                                                       SCOPUL PROIECTULUI 

-Descoperirea tinerelor talente şi valorificarea aptitudinilor emoţionale, cognitive şi artistice ale 

elevilor; 

-Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor prin intermediul artelor 

plastice şi al literaturii; 

-Promovarea lucrărilor şi publicarea acestora. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

-Promovarea gustului pentru literatură şi artă; 

-Creşterea capacităţii de exprimare a gândurilor şi sentimentelor în mod artistic; 

-Dezvoltarea dragostei pentru  natură şi anotimpul primăvara; 

-Stimularea creativităţii, expresivităţii şi sensibilităţii artistice; 

-Descoperirea şi dezvoltarea  aptitudinilor artistico-plastice;  



-Cultivarea simţului estetic; 

-Dezvoltarea libertăţii de exprimare a copiilor; 

-Organizarea unei expoziţii-concurs cu lucrările realizate de copii; 

-Promovarea imaginii şcolii în comunitate; 

 

                                                          RESURSE 

UMANE: 

- Responsabilii de proiect; 

- Directorul unităţii; 

- Elevii din ciclul primar şi gimnazial; 

- Învăţătorii, profesorii. 

 

TEMPORALE: 

- Durata proiectului: semestrul al II-lea, anul şcolar 2017-2018. 

 

MATERIALE: 

-Materiale de lucru specifice creaţiilor literare, acuarele, tempera, carioca, hârtie glasată, hârtie 

creponată, materiale din natură, plante presate: frunze, flori, semințe; 

-Calculator, imprimantă, aparat foto, pliante, diplome; 

-Spaţii pentru amenajarea expoziției. 

 

FINANCIARE: 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE 

 

INFORMAŢIONALE: 

- Proiectul scris; 

- Evidenţa participanţilor în cadrul proiectului; 

- Portofoliul proiectului; 

- Site-uri pe internet; 

- Diplome. 

-Adeverințe cadre didactice, 

 



NIVELUL CONCURSULUI 

- Elevii claselor primare şi gimnaziale 

 

OBIECTE DE STUDIU IMPLICATE 

- Educaţie plastică 

- Abilităţi practice 

- Limba  şi literatura română 

 

SECŢIUNI 

    1. Desene/picturi, colaje, realizate în tehnici la alegere, format A4. 

    2. Felicitari realizate prin diverse tehnici de lucru, format A5. 

    3. Creaţii literare în versuri sau proză. 

 

PREZENTAREA CONCURSULUI 

      Aflat la a doua ediţie, concursul se doreşte a fi un punct de sprijin în dezvoltarea şi 

cultivarea sentimentelor de dragoste pentru natură , pentru dezvoltarea sensibilităţii elevilor, a 

speranţei şi a încrederii în propriile lor forţe. Proiectul invită elevii ciclului primar şi gimnazial 

să ilustreze în imagini plastice, colaje şi creaţii literare frumuseţea naturii şi a sufletului lor în 

anotimpul primăvara. 

 

DESFĂŞURAREA PROIECTULUI 

 Desfăşurarea propriu-zisă a concursului 

 Jurizarea lucrărilor și organizarea expoziției: 25 mai 2018 

 Etapa de mediatizare a rezultatelor: până la 31 mai 2018 

- acordarea diplomelor şi adeverinţelor de participare cadrelor didactice îndrumătoare; 

- acordarea diplomelor elevilor pe cele trei secţiuni; 

-  revista on-line cu ISSN, cuprinzând toate lucrările de creaţie ale copiilor. 

 

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE

 Se pot înscrie la concurs copiii din învăţământul primar şi gimnazial din localitate, din judeţ 

şi din ţară.

 Fiecare cadru didactic poate participa în concurs cu maxim 5 lucrări, indiferent de secţiune şi 

clasă;



La secţiunile 1 şi 2 ( desene, picturi, colaje ), lucrările vor fi realizate pe suport de hârtie, 

carton, pânză, format A4. Felicitările format A5, tehnica de lucru la alegere şi trimise prin 

poştă împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat, semnat şi ştampilat.

 Fiecare lucrare expediată va fi însoţită în colţul din dreapta jos, pe verso, de o etichetă cu 

următoarea structură: 

Nume şi prenume elev: 

Clasa: 

Titlul lucrării: 

Şcoala: 

Localitatea: 

Judeţul: 

Coordonator: 

Tel:                      E-mail: 

 

- Lucrările vor fi expediate la adresa: Școala Gimn.,Mircea cel Bătrân,, str Nicolae Iorga,nr 34 

Giurgiu, Jud.Giurgiu cod postal 080414 ,cu mentiunea pe plic pentru Concursul Judetean ,,Un 

surâs de primăvară,, .

 La secţiunea 3 ( creaţii literare în versuri sau proză ), materialele se vor redacta în format 

A4, la un rând, cu margini egale de 2 cm, text aliniat “justified”. Titlul va fi scris cu majuscule 

(Times New Roman, 14, Bold). La două rînduri de titlu se vor scrie: numele şi prenumele 

elevului, clasa, şcoala, numele cadrului didactic îndrumator (Times New Roman, 14 Bold). La 

două rânduri de datele de identificare se va scrie conţinutul lucrării (Times New Roman).  

Lucrările împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat semnat şi ştampilat (scanat) se 

trimit prin e-mail la adresa: unsurasdeprimavara@gmail.com 



 Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 11 mai 2018.

 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PATICIPARE.

 Toate lucrările vor reflecta  tematica concursului, urmărindu-se originalitatea realizării 

acesteia şi fantezia creaţiei. 

  Jurizarea lucrărilor se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe 

secţiuni, aparținând celor două cicluri, primar  și gimnazial. Se vor acorda premiile I, II, III, 

menţiuni precum și diplome de participare pentru fiecare elev.

 Cadrele didactice implicate în derularea proiectului, ce vor coordona şi îndruma elevii, vor 

primi diplome de participare şi adeverinţe, care vor fi expediate on-line până la data de 31 mai 

2018. 

ECHIPA DE JURIZARE 

 -Insp. Prof. ANDRAȘ ILDIKO 

 -Prof. ȘERBANESCU PETRA 

 -Prof.DUMITRA BĂLAN 

mailto:primavara@gmail.com


 -Prof.GÎRLEA ANGELICA 

- Prof. înv.primar DUMITRACHE LUMINIŢA 

-Prof. TEODORESCU NORA MONICA 

 Nu se acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la coordonatorii proiectului: Șufariu Daniela 

0724795782, Mogîldea Irina 0723337048 sau la adresa de email: 

unsurasdeprimavara@gmail.com 

 

 

 EVALUARE 

-Pentru fiecare secţiune se vor acorda diplome; 

-Se vor organiza expoziţii cu lucrările artistico-plastice în şcoală; 

-Se vor expune fotografii din perioada desfășurării activităţilor; 

-Portofoliul proiectului; 

-Toate cadrele didactice implicate vor primi revista proiectului, diplome şi adeverinţe de 

participare on-line; 

 

 

 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

- Numărul participanţilor şi gradul de implicare efectivă; 

- Impactul acesuia asupra elevilor, cadrelor didactice, comunităţii; 

- Diplome pentru elevii şi pentru cadrele didactice îndrumătoare; 

- Portofoliul concursului; 

- Revistă on-line cu lucrările elevilor participanţi. 

 

 DISEMINARE 

- Mediatizarea proiectului în cadrul comisiilor metodice, mass-media, reviste, simpozioane.  
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Şcoala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân”                 Şcoala ...................................... 

Str. Nicolae Iorga  Nr.34 Giurgiu                               Adresa     ..  ...................................  

Tel. 0246216488                                                         Tel. .................................................. 

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

                                                                              

ACORD DE PARTENERIAT 

În cadrul Concursului Judetean  ,,Un surâs de primăvară” 

Giurgiu,  Ediţia a II a 2018 
Încheiat astăzi, ..................2018   între: 

1.     Şcoala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân”, reprezentată de prof.Ion Camelia, în calitate 

de director şi prof. înv. primar Mogîldea Irina,prof.Șufariu Daniela,prof.inv.primar 

Dumitrache Luminiţa,Măntescu Silvia, prof. Teodorescu Monica, Mihalcea Petronela, 

Cocean Marilena,Frîncu Predica Marilena  în calitate de coordonatori al Proiectului 

Județean „Un surâs de primăvară”, Giurgiu, ediţia a II a, 2018  . 
•    Şcoala ......................................................, reprezentată de .....................................,.în 

calitate de director şi ............................................................în calitate de participant la Proiectul 

Judetean „Un surâs de primăvară ”, Giurgiu, ediţia a II a, 2018  . 

 2. Grup ţintă: elevi şi cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial.  

 

3. Obligaţiile părţilor: 

 A) Aplicantul se obligă : 

 să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

 să distribuie regulamentul concursului instituţiilor de învăţământ participante; 

 să colecteze lucrările realizate de către parteneri; 

 să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

 să respecte termenele de desfăşurare ale concursului; 

 să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi; 

 să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

 să mediatizeze concursul în şcoală; 

 să pregătească elevii pentru activitate; 

 să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 

  să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului; 

 să expedieze lucrări originale; 

 să distribuie copiilor participanţi diplomele cuvenite; 

4 . Durata acordului: 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării 

proiectului. 

5 . Clauze finale ale acordului:  

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată  perioada desfăşurării  concursului, să se 

deruleze conform scopului stabilit. 

Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte 

şi intră în vigoare de la data semnării. 

        

Școala Gimn.Mircea cel Bătrân                                       Școala Gimn...................................... 

  Director,                                                                                    Director, 

Prof. Ion Camelia 

    



 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

Concurs Județean 

 

„UN SURÂS DE PRIMĂVARĂ„ 

EDIŢIA  a II a  
                                                  MARTIE – MAI 

                                                   GIURGIU 2018 
 

 

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

 

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal, telefon, e-mail): 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Cadrul didactic îndrumător:.................................................. 

Funcţia:................................................ 

Adresa e-maill:...................................................... 

Telefon:  ...............................                                 

 

Elevi participanţi: 

 
 

  

Nr.

crt. 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE  

ELEVULUI 

 

CLASA 

 

 

TITLUL LUCRĂRII 

 

SECŢIUNEA 

     

1 

    

     

2 

    

     

3 

    

     

4 

    

     

5 

    

 

 

 

 

 

                                                                               Semnătură cadrul didactic îndrumător, 


