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Grădiniţa cu Program Prelungit CASTELUL MAGIC- Piteşti 

                                                                                                                                                               

                                                                                                      

        CONCURSUL ESTE CUPRINS ÎN CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

EXTRAȘCOLARE AL I.S.J.  ARGEȘ, SEMESTRUL AL II –LEA,  ANUL ȘCOLAR 2013-2014,  

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DIN 26.02.2014, LA POZIȚIA 110   
         

                                                                                       
   

 
 

 
EDIȚIA A VI-A, 20 IUNIE 2014 

                                   

 

„RECICLEAZĂ-REFOLOSEŞTE-REUTILIZEAZĂ!” 

PROGRAM DE COLECTARE ŞI RECICLARE CREATIVĂ A DEŞEURILOR 

EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

 

APLICANT 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL MAGIC PITEŞTI 

COORDONATE DE CONTACT: 

TEL/FAX: 0248643940 

gppcastelulmagicpitesti@yahoo.com 

Str. Pescarilor Nr. 2, Piteşti, jud. Argeş 

 

Director,  

Prof. Mariana PREDA 

 

 

mailto:pitesti@yahoo.com
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                                                              SCURTĂ PREZENTARE 

       Am pornit în acest proiect în anul şcolar 2008/2009, cu paşi timizi, dar cu o mare dorinţă de a face 

cunoscută şi altora o parte din munca preşcolarilor şi a cadrelor didactice din unitatea noastră. 

Având convingerea că formarea unui comportament ecologic la preşcolari constituie un aspect important al 

activităţii instructiv- educative şi că acesta se poate realiza atât în unitatea de învăţământ cât şi în afara ei, 

cu prilejul activităţilor extracurriculare şi printr-o strânsă colaborare cu familia şi comunitatea locală, ne-am 

propus organizarea unui concurs de creaţie susţinut în cadrul proiectului educaţional „Soare şi culoare în 

vacanţa mare!”.  Concursul şi-a propus să fie o reală implicare a şcolii, ca instituţie de educaţie, în crearea 

sentimentului de responsabilitate pentru protecţia mediului prin folosirea creativă a materialelor reciclabile 

într-o diversitate de activităţi practice desfăşurate cu copiii.  
                                          

                                                               CONTEXT 

În urma activităţilor umane rezultă o cantitate enormă de deşeuri. Prin deşeu se înţelege orice obiect, 

produs sau material care nu mai este folosit, fiind aruncat. Aproape toată această cantitate de deşeuri poate 

fi reutilizată/reciclată pentru producerea altor produse. Atunci de ce să fim indiferenţi? 

Reciclează! Refoloseşte! Reutilizează! 

Reciclarea, refolosirea şi reutilizarea unor deşeuri înseamnă un Pământ mai curat, înseamnă respect 

faţă de planeta pe care trăim, înseamnă salvarea unei părţi din matrerialele epuizabile ale planetei. Pentru a 

salva natura, trebuie să începem prin a ne schimba propriul comportament şi a oferi copiilor un exemplu. 

Acest lucru poate fi realizat cu mare eficienţă, în cadrul unităţilor de învăţământ, prin intermediul educaţiei 

ecologice. O cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o 

concepţie şi conduită ecologică, obiectiv de mare actualitate şi importanţă pentru calitatea vieţii.  

Datoria noastră, a educatorilor, este să promovăm acţiuni ecologice, pentru a populariza, prin 

mijloace aflate la îndemâna noastră, relaţiile dintre factorii de mediu şi om, consecinţele nocive ale 

factorilor negativi asupra sănătăţii mediului si necesitatea adoptarii unei atitudini etice, umaniste. 

 

PUNCTE TARI: 

 oferă posibilitatea valorificării potenţialului creativ al preşcolarilor; 

 ofera sansa descoperirii de noi talente; 

 cultivă sentimentul de responsabilitate pentru protecţia mediului; 

 încurajează competiţia constructivă; 

 oferă şansa unei bune cooperări cu părinţii, cu comunitatea locală, cu mass-media, etc. 

 oferă şansa popularizarii unor aspecte legate de experienţa cadrelor didactice din învăţământul 

preşcolar în  domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă.  

 

PUNCTE SLABE: 

 lipsa sponsorilor pentru derularea în bune condiţii a proiectului; 

 existenta unor părinţi şi membrii ai comunitǎţii locale care nu cunosc munca şi activitatea 

grădiniţei şi e posibil să trateze proiectul cu mai puţin interes; 

 generează stres în rândul copiilor şi a cadrelor didactice. 

 

OPORTUNITĂŢI: 

 existenţa cadrelor didactice cu experienţǎ în derularea proiectelor educative; 

 existenta în unitatea noastră a Centrului C.R.E.D. Piteşti - locul de desfăşurare a acestui concurs; 

 receptivitatea copiilor la aceasta vârstǎ fragedǎ;  

 copii şi părinţi dornici să colaboreze pentru derularea proiectului propus; 

 implicarea unor reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţie a Mediului şi ONG-uri. 
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DESCRIEREA CONCURSULUI 
 
SCOP 

Concursul va constitui un bun prilej atat pentru identificarea posibilităţilor de realizare a unor 

colaborări şi parteneriate valoroase in scopul sensibilizarii fata de economisirea resurselor cat si pentru 

cunoaşterea valorilor din comunitatea prescolara a judetului Argeş prin promovarea rezultatelor obţinute de 

copiii şi cadrele didactice îndrumătoare cu acest prilej. 

 

OBIECTIVE: 

-  sesizarea importanţei mediului natural în viaţa omului, înţelegând necesitatea protejării lui; 

-  sensibilizarea fata de economisirea resurselor prin colectarea şi refolosirea deşeurilor; 

- atragerea copiilor prescolari in activitati educative si formative prin antrenarea lor în desfăşurarea de 

activităţi ecologice cu caracter practic-apilcativ pentru realizarea unor costume, machete sau colaje din 

materiale reciclabile sau refolosibile; 

- descoperirea copiilor talentaţi si valorificarea activitatii de creatie prin amenajarea unei expozitii tematice; 

- realizarea unui schimb de experienţă între grădiniţele din judeţul nostru, în scopul creşterii eficienţei 

activităţilor ecologice; 

-  intensificarea colaborării între grădiniţă şi celelalte instituţii cu profil educativ; 

- promovarea imaginii  unităţilor preşcolare participante la concurs. 

 

GRUP ŢINTĂ:  

BENEFICIARII DIRECŢI: copii între 3-6 ani; cadre didactice. 

            BENEFICIARI INDIRECŢI: părinţii, cadrele didactice, partenerii şi membrii comunităţii locale. 

 

SECŢIUNEA I:  COLAJE  realizate din materiale reciclabile şi refolosibile;  

SECŢIUNEA II: MACHETE realizate din materiale reciclabile şi refolosibile; 

SECŢIUNEA III: PARADA COSTUMELOR realizate din materiale reciclabile şi refolosibile; 

DURATA PROIECTULUI: ianuarie 2014 - iulie 2014   
TERMEN DE ÎNSCRIERE: până în data de 15 iunie 2014. 

DATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 20 iunie 2014 

DATA JURIZĂRII: 20 iunie 2014         

AFIŞAREA REZULTATELOR:  20 iunie 2014 - la G.P.P. CASTELUL MAGIC Piteşti şi pe site-urile 

http://gpp19.blogspot.ro/,   

LOCAŢIA: G. P. P.  CASTELUL MAGIC- Piteşti – Sediul C.R.E.D. Piteşti  

 

CONŢINUTUL CONCURSULUI 
 Anexa 1 

      FIŞA DE ÎNSCRIERE (conţine principalele date ale participanţilor). 

 

 Anexa 2 

      REGULAMENTUL CONCURSULUI (conţine principalele elemente ale desfăşurării concursului: 

criterii de participare, etapele de  desfăşurare, premii etc., criterii de evaluare, standarde, indicatori). 

 

 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DIN PROIECT. 

 

 

 

 

 

 

 

http://gpp19.blogspot.ro/
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ANEXA 1 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 
SECŢIUNEA I 

 
1. GRĂDINIŢA: .......................................................................................................................... 

 
 

2. DATE DESPRE CADRUL DIDACTIC COORDONATOR: 

 

NUME ŞI PRENUME: ..................................................................................... 

SPECIALITATEA: ………………………………………………………..….. 

TELEFON: ……………………………………………………….……..…..... 

E-MAIL: …………………………………………………………….……….… 

 

3. DATE DESPRE COPIII ÎNSCRIŞI LA CONCURS : 

                                                   SECŢIUNEA I 
 COLAJE: 

 

NUME ŞI PRENUME ........................................................................................ 

GRUPA: …………………………….......................……………...……....…… 

                                  

SECŢIUNEA II 
 MACHETĂ: 

       

      NUME ŞI PRENUME ............................................................................................ 

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

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

GRUPA: …………………………………...................................………………… 

 

SECŢIUNEA III 
 PARADA  MODEI: 

 

  

      NUME ŞI PRENUME .......................................................................................... 

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

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

GRUPA: …………………………………….................................……………… 
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ANEXA 2 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 
I. Cadrul general  
  Concursul are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la 

disciplinele prevăzute în curriculumul preşcolar şi se adresează copiilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese 

deosebite pentru domeniile: arta, civic şi interdisciplinar.  

  Concursul promovează valori etice fundamentale, precum şi fair-playul competiţional. În vederea 

aprofundării şi extinderii curriculare pot fi elaborate programe de studiu complementare (opţional pe teme 

de ecologie).  

 

II. Etapele concursului  
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se va face o selecţie a copiiilor, de către fiecare cadru 

didactic îndrumător, pe baza rezultatelor obţinute la grupă.        
 Înscrierea la concurs se face până la data de 15 iunie 2014 prin completarea  fişei  de înscriere 

(anexa 1) si expedierea acesteia pe adresa de e-mail: soaresiculoare_educatori@yahoo.com. 

 

III. Responsabilităţi şi atribuţii  

De organizarea şi desfăşurarea concursului răspunde unitatea de învăţamânt iniţatoare a acestei 

competiţii in colaborare cu  ONG-ul PLUS E-  Asociația părinților. 

  Va fi stabilită o Comisie centrală de organizare şi evaluare care va avea următoarea structură: 

preşedinte, vicepreşedinţi, secretari, membri.   

           În comisie vor fi coptaţi profesori cu rezultate deosebite în activitatea profesională. Calitatea de 

preşedinte revine inspectorului şcolar general adjunct J.S.J. ARGEŞ  

Rezultatele concursului şi concluziile comisiei vor fi publicate  pe site-ul  http://gpp19.blogspot.ro/,    

şi anunţate public în cadrul festivitatii de premiere ce va avea loc în data de 20 iunie 2014 la G.P.P. 

CASTELUL MAGIC,  Pitesti, sala C.R.E.D., orele: 18
00

. 

           Preşcolarii participanţi care vor susţine concursul  vor fi însotiţi de un cadru didactic de specialitate 

care va  răspunde de starea fizică  a copiilor pe parcursul deplasării. 

 

IV. Atribuţiile membrilor comisiei centrale de organizare şi evaluare sunt stabilite prin 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR ŞCOLARE.  
 

Probele de concurs  
Lucrările practice realizate în concurs tebuie să respecte tematica concursului.  

Lucrările practice şi documentele de evidentă specifice concursului şcolar se predau, cu proces-verbal, de 

secretarul comisiei unui reprezentant din conducerea unităşii şcolare unde se desfăşoară concursul şi se 

păstrează cel puţin un an în arhiva unităţii şcolare în care s-a desfăşurat concursul judeţean.  

Timpul de lucru pentru probele de concurs respectă particularităţile de vârsta ale participanţilor şi  

forma de concurs, fără a depăşi 35-40 minute. 

Se vor avea în vedere cerinţe care să permită valorificarea creatoare a cunoştinţelor şi abilităţilor 

practice dobândite de copii, precum şi a capacităţilor de analiză, sinteză, evaluare, de soluţionare şi utilizare 

a cunoştiinţelor dobândite. De asemenea, se va pune în valoare spiritul de inovaţie şi de creaţie al 

participanţilor. 

SECŢIUNI:  

            1. COLAJ   

            2. MACHETĂ 

 3. PARADA MODEI (cu costume din materiale reciclabile, refolosibile  şi reutilizabile) 

   

        

             

mailto:soaresiculoare_educatori@yahoo.com
http://gpp19.blogspot.ro/
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  PRECICIZĂRI 

Colajele cât şi machetele vor fi realizate numai din materiale reciclabile şi refolosibile şi vor fi executate în 

tip real cu materiale puse la dispoziţie de către organizatorul concursului.   

             La secţiunile 1 şi 2 din concurs, fiecare coordonator poate să înscrie maxim 6 copii. 

          La secţiunea 3 din concurs, fiecare coordonator poate să înscrie maxim 10 copii care îşi vor prezenta 

propriile costume.  

VI. Metodologia desfăşurării concursului  

  Concursul începe la ora 10
00

 şi se desfăşoară la Grădiniţa cu Program Prelungit  CASTELUL 

MAGIC Piteşti.  

În dimineaţa zilei în care se desfăşoara concursul, Comisia centrală de organizare şi evaluare asigură  

condiţiile optime desfăşurării concursului.   

  Totodată, vor fi desemnate şi instruite cadrele didactice asistente la sală care vor instrui copiii 

participanţi privitor la atribuţiile şi comportarea lor în timpul probelor.  

  Copiilor li se dă posibilitatea să-şi aleagă materialele de concurs puse la dispoziţie de către cadrele 

didactice îndrumatoare. 

Secretarul comisiei verifică numele şi prenumele de pe fiecare lucrare şi semnează.  

   Dupa terminarea timpului alocat concursului, asistenţii strâng lucrările pe care le înregistreză într-un 

borderou.  

           Preşedintele sau vicepreşedinţii şi secretarul comisiei primesc lucrările şi le repartizează spre 

evaluare comisiei.  Evaluatorii completează borderourile de notare, alcatuite pe baza baremurilor. Punctajul 

final al lucrării se obţine prin medie aritmetică, constituită din punctajul acordat de toţi membrii comisiei.  

                          SECȚIUNI 

PROBA ITEMI PUNCTAJ 

 

       

     SECŢIUNEA 1 

COLAJ 

1. Respectarea temei de concurs 3 p 

2. Creativitatea în selectarea şi 

combinarea diferitelor materiale 

3 p 

3. Acurateţea 3 p 

4. Din oficiu 1 p 

TOTAL  10 p 

 

PROBA ITEMI PUNCTAJ 

 

 

SECŢIUNEA 2 

MACHETĂ 

1. Respectarea temei de concurs 3 p 

2. Creativitatea în selectarea şi 

combinarea diferitelor materiale 

3 p 

3. Cooperarea şi spiritul de echipă 3 p 

4. Din oficiu 1 p 

   TOTAL 10 p 

 
PROBA ITEMI PUNCTAJ 

SECŢIUNEA 3  

PARADA MODEI 

1. Încadrarea în tema concursului 3 p 

2. Originalitatea costumului 3 p 

3. Modul de prezentare 3 p 

4. Din oficiu 1 p 

TOTAL 10 p 

VII. Definitivarea rezultatelor    
  Rezultatele probelor vor fi apreciate prin puncte de la 0 la 10, după baremele alcătuite de comisie.  

  Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute.  

  Conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor şcolare elaborate de 

M.E.C.T.S., la probele practice nu se aprobă contestaţii.  
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 VIII.  Premierea    
           Ierarhia premiaţilor va fi stabilită în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. Dacă la concurs 

participă cel puţin 75 de preşcolari, pentru premiile I, II şi III se acordă cinci locuri pe secţiune, pentru 

fiecare grupă de vărstă. În cazul în care sunt sub 75 de participanţi se vor acorda trei locuri pentru premiile 

I, II şi III.  

Numărul menţiunilor va fi de pâna la 25% din totalul participanţilor la concurs.  

Se vor acorda şi premii speciale din partea partenerilor.  

Pentru lucrările nepremiate se vor acorda diplome de participare.   

Cadrele didactice îndrumătoare şi asistenţii din cadrul concursului vor primi adeverinţe. 

 

IX.  Dispoziţii finale şi tranzitorii  
        Materialele consumabile pentru evaluarea şi evidenţa inclusă în logistica concursului vor fi asigurate 

de către unitatea organizatoare.  

         Regulamentul de organizare și desfășurare al concursului a fost elaborat  şi aprobat de Comisia de 

organizare şi evaluare desemnată şi avizată de I.S.J. Argeş şi el respectă cerinţele prevăzute  în 

Regulamentul de organizare și desfăsurare a concursurilor şcolare elaborat de M.E.C.T.S.. 

 

  JURIZARE: 

JURIUL este alcătuit din:  

  1. Preşedinte   

  2. Vicepreşedinti           

  3. Secretar  

  4. Membri 
 

REZULTATE:  

   Valorificarea de către preşcolari şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării proiectului; 

- modificarea percepţiei preşcolarilor şi membrilor comunităţii asupra problemelor de mediu; 

- creşterea interesului pentru protecţia mediului şi  pentru valorificarea materialelor reciclabile. 

- conştientizarea faptului că unele obiecte pot  fi confecţionate fără a distruge elemente din natură 

- confecţionarea unor  pliante şi postere cu mesaje ecologice şi popularizarea lor în rândul opiniei publice;                                                                

- confecţionarea unor costume ecologice, jucării şi colaje din materiale reciclabile; 

- organizarea unei expoziţii cu produsele realizate; 

- valorificarea celor mai reuşite produse, cu ocazia unor evenimente din calendarul activităţilor educative; 

- schimburi de experienţă; 

- portofolii (CD, diapozitive, publicaţii). 

 

RESURSE UMANE: 

- preşcolari şi cadre didactice de la grădiniţele din judeţul Argeş; 

- reprezentanti ai  I.S.J. Argeş; 

- părinţi; 

- mass-media;  

 
RESURSE MATERIALE:  

- materiale reciclabile şi refolosibile ( reviste, pânză, nasturi, ambalaje, pet-uri, rechizite, etc.); 

- venituri prin contribuţii voluntare, sponsorizari, donaţii. 

 

PARTENERI:  UNITĂŢILE PREŞCOLARE PARTICIPANTE,   O.N.G.-uri (Asociația părinților PLUS E).  

 

MENŢIUNE SPECIALĂ: NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE  

 

  Persoane de contact: Preda Mariana- 0744495287/ Neacsu Constanta- 0728907106 


