REGULAMENT
CONCURS REGIONAL CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ
,,TERRA, TE IUBESC!” , CAER Nr. 1365
• DATA desfăşurării concursului: 23. 04. 2018, sala C.D.I. din unitate.
• ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR se face pe secţiuni: 12.03. 2018 – 15.04.2018
• DEPUNEREA / TRIMITEREA LUCRĂRILOR: pănă pe16. 04. 2018 (data poștei)
• ORGANIZAREA EXPOZIŢIEI: în intervalul 16.04.2018 -20.04.2018
• JURIZAREA LUCRĂRILOR: 23 aprilie 2018
• EXPEDIEREA DIPLOMELOR, ADEVERINȚELOR şi LUCRĂRII on-line: pănă pe 29. 06. 2018
• CONDIŢII DE PARTICIPARE:
SECŢIUNI
I. DEDICATE PREŞCOLARILOR și ȘCOLARILOR CLASELOR PREGĂTITOARE
Lucrări de: A. - desen; B. - pictură; C. - colaj, cu temă ecologică şi de protecţia mediului.
II. DEDICATĂ CADRELOR DIDACTICE: Articole, studii, referate, exemple de activitîți centrate
pe proiecte educaționale cu teme de ecologie și protecția mediului.
• CRITERII PRIVIND MATERIALELE
Pentru secţiunea I (preșcolari): Materialele înscrise se vor realiza în format A4, folosind tehnica şi
materiale la alegerea participanţilor. Obligatoriu, pe spate, în dreapta jos, se va lipi o etichetă după
modelul:

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului...........................................................
Grupa/clasa...........................................................................................................
Grădiniţa/Școala ...................................................................................................
Localitatea și Judeţul.............................................................................................
Numele cadrului didactic îndrumător....................................................................
Pot fi trimise maxim 3 lucrări/cadru didactic îndrumător.
Un preşcolar poate participa cu o singură lucrare la concurs.
Pentru secţiunea II (cadre didactice):
Sugestii: experiențe didactice inedite, inovații în activitatea didactică peșcolară și extracurriculară,
forme moderne de organizare a învățării, împărtășirea unor exemple de bună practică prin diseminarea
unor proiecte pe teme ecologice și de protecția mediului derulate.
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Informații pentru publicarea lucrării:
- originalitate exprimată în 3-4 pagini;
- redactarea lucrării se va face în format A4, cu diacritice, la un rând, cu marghini egale de 20 mm,
Arial 12;
- sub titlu (Arial 14 Bold) la 2 rânduri se vor scrie: profesia, numele și prenumele autorului,
instituția, localitatea, județul (Arial 12) apoi, la 1,5 înduri, se rededactează materialul;
- lucrarea se trimite atăt în format letric cât și on-line Ariel + PDF, e-mail terrateiubesc@gmail.com.
Organizatorii/redactorii nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul științific al
lucrarilor și pentru nerespectarea cerințelor de tehnoredactare.
Lucrările care nu respectă cerințele nu vor fi publicate!
• ÎNSCRIEREA participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din anexa 2, trimisă odată cu lucrările şi
acordul de parteneriat (anexa 1 – ştampilat), respectând data limită precizată, la adresa: GRĂDINIŢA
SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL, Str. Aleea Levănţicăi Nr. 2G, Ploieşti, Prahova.
ATENȚIE!
- Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 3 lucrări ale preşcolarilor/școlarilor,
indiferent de tehnică şi o lucrare pentru secțiunea II.
- Un preşcolar/școlar poate participa cu o singură lucrare la concurs.
- Participanţii care doresc să primească diplomele și adeverințele în format letric mai
adaugă în coletul cu lucrările un plic A4 autoadresat, timbrat cu 3 lei.
- Lucrarea cu ISBN se va expedia doar on-line.
- Nu se plăteşte taxă de participare!
• EVALUAREA:
Secţiunea I (preşcolari/școlari)
- diplomă de participare;
- premiul I, II, III, pe categorii de vârstă şi tehnică (desen, pictură, colaj).
Secţiunea II (cadrele didactice)
- diplomă de participare sau premiul I, II, III;
- adeverință participare, organizator de grup, coordonator, mentor, evaluator;
- lucrare on-line
• CONTACT:

Prof. . înv. preşcolar Lazăr Lucia – tel. 0732574350
Prof. . înv. preşcolar Curelea Irina – tel. 0721 154 245 (după ora 19)
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ANEXA 1.
Grădiniţa

Grădiniţa/Școala……………………………………..

SFINŢII ARHANGHELI ,,MIHAIL ŞI GAVRIIL”

Str:………………………………………………………………..

Str, Levănțica Nr. 2 G, Ploiești

Localitate și Județ………………………………………..

Tel: /fax 0244574600

Tel:/ fax: …………………………………………………

Nr. 75 / 13.03.2018

Nr…………/……………………………………………..

ACORD DE PARTENERIAT
CONCURS REGIONAL cu PARTICIPARE NAȚIONALĂ
,,TERRA, TE IUBESC!”- Ediţia V, 23.04.2018

PĂRŢILE CONTRACTULUI
Aplicant
Grădiniţa SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL PLOIEŞTI, reprezentată prin
director prof. Lazăr Lucia în calitate de director coordonator al Proiectului şi prof Curelea Irina în
calitate de coordonator activităţi proiect.
Partener
…….……………………………………………………………………………………….
reprezentată
prin
director
………………………………………………………………
şi
delegat………………………………………………………………………………………..
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi în cadrul Concursului Regional ,,TERRA, TE IUBESC!”.
III.
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Aplicantul,Grădiniţa SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL PLOIEŞTI se obligă:
 să informeze partemerii despre organizarea concursului;
 să colecte lucrările participante la concurs;
 să organizeze expoziţii cu lucrările primite;
 să respecte termenul de desfăşurare a concursuluit;
 să emităşi să distribuie diplome, premii, participanţilor şi cadrelor didactice indrumătoare.
Partenerul.......................................................................................................se obligă:
 să mediatizeze concursul prin mijloace specifice instituţiei pe care o reprezintă;
 să desemneze persoanele care participă la evaluarea lucrărilor participante la concurs;
 să sigure asistenţă de specialitate pentru facilitarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor
cuprinse în proiect;
 să respecte regulamentul.
 să participe la concursul regional.
Prezentul acord se încheie în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
IV.
DURATA CONTRACTULUI
Acordul intră în vigoare la data semnării lui .............2018 şi este valabil pe perioada anului şcolar
2017 - 2018.
I.

DIRECTOR,
Prof. înv.2.preşcolar
ANEXA
Lazăr Lucia
ANEXA
2.

DIRECTOR PARTENER
…………………………….
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ANEXA 2.

FIŞA DE ÎNSCRIERE
(Rugăm completați citeț, cu majuscule și diacritice!)
CONCURS REGIONAL cu PARTICIPARE NAȚIONALĂ
,,TERRA, TE IUBESC!”- Ediţia V, 23.04.2018
Grădinița ,,SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL” PLOIEŞTI

Numele şi prenumele cadrului didactic: ......................................................................................
Specialitatea: ………………………………………………………………………………..
Unitatea de învăţământ: ………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………………….
Date de contact ale cadrului didactic:

- telefon:…………………………………………………………………………..
- adresă de mail: ……………………………………………………………………
- adresa poştală completă:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
SECŢIUNEA I
Numele şi prenumele
preşcolarului/școlarului

Grupa/
cls. pregătitoare

Tehnica
folosită

Titlul lucrării

1.
2.
3.
SECŢIUNEA a II-a
Numele şi prenumele cadrului
didactic
1.

Titlu lucrare

Semnez pe proprie răspundere pentru originalitatea luctării trimise!
Semnătură:
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