Concursul este aprobat în Calendarul activităților educative extrașcolare județene, sem. II, al
I.S.J. Argeș, cu nr. 744/13.02.2015, la pozitia 131.
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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. 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.

DESCRIEREA CONCURSULUI
SCOP: Concursul va constitui un bun prilej atât pentru identificarea posibilităţilor de realizare a unor
colaborări şi parteneriate valoroase în scopul sensibilizarii față de economisirea resurselor cât și 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 în 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 2015
TERMEN DE ÎNSCRIERE: până în data de 12 iunie 2015
DATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 16 iunie 2015
DATA JURIZĂRII: 16 iunie 2015
AFIŞAREA REZULTATELOR: 16 iunie 2015 - la G.P.P. CASTELUL MAGIC Piteşti şi pe site-urile
www.didactic.ro,
https://www.facebook.com/pages/Concurs-judetean/390454311126781?ref=hl
,
http://gpp19.blogspot.ro/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-0101T00:00:00-08:00&max-results=2 .
LOCAŢIA: G. P. P. CASTELUL MAGIC- Piteşti – Sediul C.R.E.D. Piteşti
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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.
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 12 iunie 2015 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 în colaborare cu ONG-ul PLUS E- Asociația părinților.
Rezultatele concursului vor fi publicate pe site-ul http://gpp19.blogspot.ro/,
https://www.facebook.com/411640808873166/photos/pb.411640808873166.2207520000.1428998848./729334067103837/?type=3&theater ,
https://www.facebook.com/pages/Concurs-judetean/390454311126781?ref=hl dupa ora 1800.
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.
Timpul de lucru pentru probele de concurs respectă particularităţile de vârsta ale participanţilor şi forma de
concurs, fără a depăşi 35-40 minute.
SECŢIUNI:
1. COLAJ
2. MACHETĂ
3. PARADA MODEI (cu costume din materiale reciclabile, refolosibile şi reutilizabile)
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 1000 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. 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 îndrumătoare.
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
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M.E.C.S., la probele practice nu se aprobă contestaţii.
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.S..
MENŢIUNE SPECIALĂ: NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE
Persoane de contact: Preda Mariana- 0744495287
Neacsu Constanta- 0728907106
Stoian Lidia- 0735229211
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