
REGULAMENTUL DE PARTICIPARE PROIECT EDUCAȚIONAL 

DEȘEURI RECICLĂM, ÎN ARTĂ LE TRANSFORMĂM! 

       Trimiterea lucrărilor pentru concurs și materialelor pentru simpozion se va face în 

perioada 5 - 27 mai 2022, la adresa de email simpozionscoalaethos@gmail.com. 

     Compoziţiile plastice vor fi realizate doar de către preşcolari, elevii din ciclul primar în 

tehnica de lucru: desen, pictură, colaj  în format la alegere. În colţul dreapta jos-față al  

lucrării se va găsi eticheta care va conține: 

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului …...... 

Titlul lucrării……………………………… 

Secţiunea.................................................. 

          Grupa/clasa ………………………………………. 

Coordonatorul……………………………............... 

Grădiniţa/Şcoala ………………………………….. 

Localitatea……………………………….. 

Lucrările vor fi fotografiate și trimise în format PDF şi vor fi însoţite de fişa de înscriere 

(anexa1); 

       Se admit trei  lucrări plastice/practice pentru fiecare cadru didactic coordonator. 

       Obiectele hand made pot fi realizate în colaborare cu părinţii doar pentru preșcolari! 

 

 Jurizarea lucrărilor va avea loc în data 31 mai 2022: 

• Se va face pe secţiunile precizate. Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi diplome de 

participare pentru  elevi și preşcolari.

• Se vor urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia preşcolarilor și elevilor, 

gradul de acoperire a foii, acurateţea lucrării.

Criterii de evaluare: 

I. - exprimare adecvată

- ineditul conţinutului, originalitatea şi ingeniozitatea

II. respectarea temei concursului, ilustrarea importanței protejării mediului înconjurător;

-  îmbinarea culorilor;
- expresivitatea compoziţiei plastice;

mailto:simpozionscoalaethos@gmail.com


- puterea de evocare a temei abordate;

- originalitatea lucrărilor;

- materialele folosite pentru ilustrarea și susţinerea temei.

Recomandări privind 

 redactarea lucrărilor :

 Fiecare lucrare va avea maxim 3 (trei) pagini format A4

 Lucrarea va fi scrisă în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, 

corp de literă 12 tehnoredactată la un rând - titlul va fi scris cu majuscule (Times New 

Roman 14 Bold), centrat;

 la două rânduri de titlu se va scrie autorul/autorii  iș unitatea de învăţământ   (Times New 

Roman 12 Bold);

 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Times New Roman

12);

 O lucrare va avea maxim 2 autori;

 Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes pentru grupul 

ţintă, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;

 Fiecare lucrare va fi însoţită de o bibliografie și fotografii.

 realizarea prezentărilor Power Point:

 fiecare prezentare va conține 6-10 slide-uri

 pe primul slide vor fi inserate: titlul activității, unitatea școlară și autorii

 activitățile prezentate vor fi însoțite de fotografii

 fotografiile care conțin imagini în care sunt expuși copiii, vor fi prelucrate 

(blurate fețele copiilor)

Acordarea  premiilor   -  9  iunie  2022. 

       Diplomele și adeverințele de participare la Simpozion și concurs vor fi transmise pe email 

sau pot fi ridicate de la secretariatul  Școlii Gimnaziale Particulare Ethos. 

NU SE PERCEPE TAXA DE ÎNSCRIERE ! 

 DATE DE CONTACT: Coordonatori concurs:  

Prof. Marin  Vicuţa - tel: 0771647408 Prof. 

Ciobanu ŞȘtefana - tel: 076666813 



ANEXA 1 

CONCURS NAȚIONAL 

„Deşeuri reciclăm, în artă le transformăm“ 

2022    

FIŞA DE ÎNSCRIERE CONCURS 

NUMELE ŞI PRENUMELE PROF.COORDONATOR/COORDONATORI: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ŞCOALA/ GRĂDINIȚA: ………………………………………………………................. 

ADRESA DE E-MAIL: ........................................................................................................... 

TELEFON…………………………………………………................................. 

SECŢIUNEA……………………………………………….................................. 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului /preşcolarului 

Clasa/grupa Titlul lucrării 



 Şcoala Gimnazială Particulară ”  Ethos” Craiova                  .................................................. 

 Str. Geniştilor, nr.60     .................................................. 

Telefon: 0788/161557 .....................................................

 Nr ..........data  ..........           Nr. 1274  din 4.05.2022 

ACORD DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 

”Deșeuri reciclăm, în artă le transformăm!” 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

Încheiat astăzi, .......................între: 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARTICULARĂ ETHOS,  Str.Geniștilor,  Nr.60 , Craiova, jud. 

Dolj reprezentată de domnișoara director: prof. Marinescu Octavia Simona, în calitate de 

APLICANT

și 

Instituția ..........................................cu sediul în  .................................................. 

reprezentată de  prof...............................................în calitate de DIRECTOR și de  

prof. ........................................................................................................................., în calitate 

de : PARTICIPANȚI la 

SIMPOZIONUL ȘI CONCURSUL NAȚIONAL  „DEȘEURI RECICLĂM, ÎN ARTĂ LE 

TRANSFORMĂM!”  

II. OBIECTIVE

 Colaborarea partenerilor în vederea organizării şi desfăşurării în bune 

condiţii a unor activităţi curriculare şi extracurriculare; 

 Antrenarea copiilor, părinţilor, a cadrelor didactice, a partenerilor în 

derularea acţiunilor propuse; 

 Transmiterea reciprocă de informaţii privitoare la aspectele ce ţin de 

derularea acţiunilor comune; 

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

a. Aplicantul se obligă:



 Să informeze grădinițele/școlile despre organizarea proiectului;

 Să respecte termenele de desfășurare a concursurilor și simpozioanelor;

 Să distribuie regulamentul concursurilor partenerilor;

 Să transmită participanților diplomele obținute;

 Să facă cunoscut preșcolarilor/elevilor și părinților scopul acestui proiect;

b. Partenerul se obligă:

 Să mediatizeze proiectul educațional menționat mai sus;

 Să participe la toate activitățile proiectului;

 Să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituția prin

derularea proiectului;

IV. DISPOZIŢII FINALE

 Acordul de parteneriat are valabilitate de 2 ani şcolari ;

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se

deruleze conform planului stabilit; 

 Acordul poate fi revizuit sau completat, cu acordul reciproc al părţilor, ori de câte ori

acestea convin asupra amendamentelor propuse; 

 Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

semnatară; 

Instituția : 

Școala Gimnazială Particulară Ethos        ȘCOALA/GRĂDINIȚA 

…………………… 

        Director,        Director, 

Prof. Marinescu  Octavia-Simona 




