Ministerul Educaţiei Naţionale și Științei
Inspectoratul Şcolar al Judeţului BRAŞOV
GRĂDINIŢA CU PP „MARTINICĂ” NR. 17 BRAŞOV, JUD. BRAȘOV,

Vă invită să participați la proiectul educațional
,,MARTINICĂ TE PROVOACĂ SĂ ARĂŢI CE ŞTII PRIN JOACĂ”
EDIŢIA a III-a
înscris în CAEJ 2016

REGULAMENT DE PARTICIPARE
Participarea se face pe două secțiuni:
• SECŢIUNILE pentru copii şi elevi: Tema „Jocurile copilăriei”
1. Creaţii artistico-plastice, colaje pentru antepreșcolari, preșcolari și școlari
2. Concurs interdisciplinar antepreșcolari și preșcolari
1. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a) Înscrierea participanţilor la concurs se va face pe baza FIŞEI DE ÎNSCRIERE, la adresa:
grad17_martinica@yahoo.com și lucia.ungureanu.31@gmail.com pentru toate secțiunile în perioada 1 – 30 Martie 2016.
2. REALIZAREA LUCRĂRILOR ARTISTICO – PLASTICE:
• Sunt admise toate formele de creaţie şi orice tip de suport (colaj, pictură, desen în culori / carioca,
etc.) care să respecte tematica propusă.
• Compozițiile plastice vor fi realizate in format A4.
• Fiecare lucrare va avea pe verso o etichetă pe care se va menţiona: titlul lucrării, numele şi
prenumele elevului, şcoala / grădiniţa, clasa / grupa şi numele cadrului didactic îndrumător.
• Etichetele se prind cu agrafe.
3. EXPEDIEREA LUCRĂRILOR:
Nu se percepe taxă de participare.
Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs cel mult 5 lucrări de creaţie ale elevilor.
Creaţiile artistico - plastice vor fi trimise în plic prin poştă la adresa: Grădiniţa cu PP
„Martinică" nr. 17, Strada Jepilor, nr. 16, Localitatea Braşov, Judeţul Braşov, Cod poştal 500256
la toate secțiunile se va face până în data de 30 Martie 2016, cu menţiunea: Pentru concursul
,,Martinică te provoacă, să arăţi ce ştii prin joacă!”
4.

ÎNSCRIEREA ŞI TRIMITEREA LUCRĂRILOR:
Cadrele didactice care doresc sa participe sunt rugate sa înscrie elevii până la data de 30
Martie 2016.
Lucrarile vor fi trimise în format electronic sau în plic pe adresele mai sus menţionate până în data
de 30 Martie 2016
Plicul va conţine:
fişa de înscriere;
acordul de parteneriat în două exemplare completat, semnat şi ştampilat; de
unitatea de învăţământ participantă;
lucrările elevilor (creaţii artistico - plastice);
un plic autoadresat şi timbrat corespunzător pentru expedierea mapelor.
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5.

CERTIFICARE:
Cadrele didactice participante vor primi:
a. diplome cu premiile obţinute de elevii coordonaţi;
b. adeverinţa de coordonator;
Expedierea mapelor se va face în perioada 1 – 20 iunie 2016.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la următoarele numere de telefon:
0268541123 și 0787673900 - Prof. Enache Lenuța director
0766309825 si 0762005087 – Prof. Ungureanu Lucia

2

Ministerul Educaţiei Naţionale și Științei
GRADINIŢA CU PP "MARTINICĂ" NR. 17 BRAŞOV
Str. Jepilor nr.16, Braşov, Judeţ Braşov, cod 500256
Nr. de telefon/fax: 0268/541123
www.gradinita-martinica.ro, E-mail : grad17_martinica@yahoo.com
Anexă
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

concursul interjudeţean
„ MARTINICĂ TE PROVOACĂ, SĂ ARĂŢI CE ŞTII PRIN JOACĂ! ”

EDIŢIA a III-a
SECŞIUNEA CONCURS INTERDISCIPLINAR
Ediţia a III-a,
2015 - 2016
BRAŞOV
Numele şi prenumele cadrului didactic .................................
Specialitatea ….....................................
Telefon.......................................................................
E-mail .............................................
Unitatea de învăţământ.........................................
Adresa unităţii de învăţământ .................................................
Localitatea ........................................................................................
Judeţul .................................................................................................................
Telefon ........................................................................................
E-mail

.........................................................................
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Nr
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Data :

Numele şi prenumele copilului

29.02.2016

Grupa/clasa
Nivel vârstă

Semnătura:
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Ministerul Educaţiei Naţionale și Științei
GRADINIŢA CU PP "MARTINICĂ" NR. 17 BRAŞOV
Str. Jepilor nr.16, Braşov, Judeţ Braşov, cod 500256
Nr. de telefon/fax: 0268/541123
www.gradinita-martinica.ro, E-mail : grad17_martinica@yahoo.com
Anexă
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

concursul interjudeţean
„ MARTINICĂ TE PROVOACĂ, SĂ ARĂŢI CE ŞTII PRIN JOACĂ! ”

EDIŢIA a III-a
SECŞIUNEA CONCURS DE CREAŢIE
Ediţia a III-a,
2015 - 2016
BRAŞOV
Numele şi prenumele cadrului didactic .................................
Specialitatea ….....................................
Telefon.......................................................................
E-mail .............................................
Unitatea de învăţământ.........................................
Adresa unităţii de învăţământ .................................................
Localitatea ........................................................................................
Judeţul .................................................................................................................
Telefon ........................................................................................
E-mail

.........................................................................
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Nr
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Data :

Numele şi prenumele
copilului

Grupa/clasa
Nivel vârstă

29.02.2016

Secţiunea

Titlul lucrării

Semnătura:
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Grădiniţa cu PP „Martinică” nr. 17 Braşov
Judeţul Brașov
Tel./Fax: 0268 541123
Nr. 1318 din 25.11.2015

Şcoala /Grădiniţa/Creşa……………….....
Judeţul………………………………
Tel./Fax: ……………………………
Nr……………din…………….........

CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Încheiat astăzi, …………….....................…. între:
1. Părţile contractante:
A. GRĂDINIŢA CU PP „MARTINICĂ” NR. 17 BRAŞOV, reprezentată prin Prof. ENACHE
LENUŢA în calitate de director, prof. înv. Preșc. UNGUREANU LUCIA coordonator de
proiect, în calitate de Aplicant şi
B. CREȘA/ŞCOALA/GRĂDINIŢA.....................................................................................,
jud.............................. reprezentată prin ..................................................., în calitate de director şi
următoarele cadre didactice implicate în proiect .....................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................................., în calitate de Partener,
în cadrul proiectului „Martinică te provoacă, să arăţi ce ştii prin joacă!”, ediţia a III-a, an
şcolar 2015-2016.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi în cadrul proiectului interjudeţean
,,MARTINICĂ TE PROVOACĂ SĂ ARĂȚI CE ȘTII PRIN JOACĂ”, ediţia a III-a.
3. Grup ţintă: preşcolari şi elevi din ciclul primar şi gimnazial, cadre didactice din învăţământul
preuniversitar.
4. Obligaţiile părţilor:
A. Aplicantul se obligă:
- să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor, diplomele şi adeverinţele cadrelor didactice
- să mediatizeze rezultatele concursului.
B. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în unitatea de învățământ;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze şi să expedieze lucrările care participă la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada proiectului.
Concursul judeţean ,, MARTINICĂ TE PROVOACĂ SĂ ARĂȚI CE ȘTII PRIN JOACĂ” face
parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între
instituţiile de învăţământ din ţară.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Aplicant,
Grădinița cu PP „Martinică” Nr.17 Brașov
Coordonatori de proiect:
Director, prof. Enache Lenuța
Prof. Ungureanu Lucia

Partener,
Şcoala/Grădiniţa .............................
Director,
Partener,
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