
Școala Gimnazială Nr. 2 Reșița vă invită să participați la proiectul 

,,COPIL, COPILĂRIE, BUCURIE``, EDIȚIA a V-a 

înscris CAERI 2020, Anexa 2 la OMEC nr. 5 597/ 2019 

poziția 502  

 

CONCURS DE CREAŢII PLASTICE ,,COPIL, COPILĂRIE, BUCURIE”  

      SIMPOZION cu participare națională CREATIVITATE ŞI PERSPECTIVĂ ÎN EDUCAŢIE 

 

 

Organizator: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REŞIŢA 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin 

                  Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

                  Palatul Copiilor Reșița 

                  Universitatea ”Efrimie Murgu” Reșița 

 

Scop: Proiectul îşi propune identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor prin 

realizarea de lucrări originale în domeniul creaţiei plastice, precum și promovarea perspectivelor 

teoretice şi a experienţei cadrelor didactice. 

 

OBIECTIVE : 

 cultivarea interesului copiilor pentru activităţile de desen, pictură, abilități practice, 

stimulând posibilitatea acestora de exprimare artistică  a impresiilor, emoţiilor şi 

sentimentelor; 

 stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor în domeniul artistico-plastic; 

 dezvoltarea spiritului de competiţie; 

 promovarea creativităţii şi originalităţii în demersul didactic; 

 diseminarea unor exemple de bună practică în rândul cadrelor didactice; 

 realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă între instituţii de învăţământ, cadre 

didactice şi elevi; 

 

Grup ţintă:  

 preșcolari și elevi din învățământul preuniversitar  

 cadre didactice din învăţământul preuniversitar și universitar 

 

 Termen limită de trimitere a lucrărilor: 05.06.2020 (doar on-line) 
 

Conținutul proiectului: 

 PENTRU ELEVI - Concurs de creaţie plastică (on-line) pe tema COPIL, COPILĂRIE, 

BUCURIE, înscris CAERI 2020 

 

 PENTRU CADRE DIDACTICE- Simpozion cu participare indirectă ,,Creativitate și 

perspectivă în educație” cu secțiunile: 

A-  Referate şi lucrări ştiinţifice 

B- Exemple de bune practici - proiecte şi parteneriate educaţionale, aplicaţii practice, 

activităţi extraşcolare care se înscriu în tema simpozionului 
 

 

 



REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

Condiţii de participare la CONCURS: 

 Creaţia plastică va fi realizată pe suport A4, în tehnică de lucru la alegere 

 Lucrarea plastică se va trimite sub forma unei fotografii sau scanată şi trebuie să cuprindă  

eticheta în partea dreaptă jos  cu : 

Nume /prenume elev, Clasa, Şcoala, Numele coordonatorului (sau cel putin cu 

numele complet al elevului) 

 Se acceptă doar 1  creație plastică pe clasă/grupă  

 Cadrele didactice vor primi adeverinţă de coordonator pentru lucrările trimise la concurs 

 Elevii vor primi diplomă de participare sau premiu (I, II, III, Mențiune), în procentajul stabilit 

în regulamentul național 

 

Condiţii de participare la SIMPOZION: 

 Trimiterea lucrărilor  se va realiza până în data de 05.06.2020 prin completarea fişei de 

înscriere şi trimiterea ei împreună cu lucrarea la adresa de e-mail a proiectului 

 Condiţii de redactare a lucrărilor: format A4,  

 titlu (TNR14, Bold)  

 sub titlu, la un rând, aliniere dreapta numele, prenumele și școala (TNR 12, Bold) 

 conținutul lucrării cu TNR 12, la un rând,  aliniat justified cu margini de 2 cm, fără note 

de subsol şi fără numere de pagină, cu bibliografia la sfârşit,  salvate în Microsoft 

Word 97 – 2003; 

 Lucrarea va avea maxim 3 pagini  

 Referatele și exemplele de bună practică prezentate în cadrul simpozionului se vor constitui 

într-un volum cu ISBN; 

 Cadrele didactice vor primi diplomă şi adeverinţă de participare, precum și cartea în format 

electronic. 

 

NU este obligatorie participarea la ambele secțiuni ale proiectului! 

 

Creația plastică, lucrarea pentru simpozion, fișa de înscriere completată și acordul de 

parteneriat  vor fi trimise pe adresa de e-mail:     proiectscoala2resita@gmail.com 

 

Toate  documentele  (diplome, adeverințe, volumul simpozionului) vor fi expediate până la 

sfârșitul anului școlar în curs. 

 

           Nu se percepe taxă de participare. 

 

        Pentru orice informaţii suplimentare  puteţi suna (între orele 14-20) la: 

Prof.înv. primar Oprea Robertha- 0745 994007 

Prof.înv. primar Jurca Eufemia- 0748 649101 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA  DE ÎNSCRIERE 
pentru participarea la Concursul de creație plastică 

,,COPIL, COPILĂRIE, BUCURIE”, 2020 

și 
Simpozionul  

„CREATIVITATE  ŞI PERSPECTIVĂ  ÎN EDUCAŢIE” 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic: 

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

Telefonul: ................................................................................................................ 

Adresa de e-mail: .................................................................................................... 

Unitatea şcolară: ..................................................................................................... 

Localitatea,  judeţul: ................................................................................................ 

Adresa completă la care doriţi să  primiţi materialele: 

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

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

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

 

* ÎNSCRIEREA PENTRU  SECŢIUNEA  

 Simpozion ”CREATIVITATE ȘI PERSPECTIVĂ ÎN EDUCAȚIE” 

Titlul lucrării pentru simpozion: 

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

Secţiunea la care se încadrează lucrarea: .................................................................. 

Număr de autori pe lucrare: ..................................................................................... 

 

* ÎNSCRIEREA PENTRU  SECŢIUNEA  

 Concurs destinat elevilor ,,COPIL, COPILĂRIE, BUCURIE”  

  

 

 

Numele şi prenumele 

elevului 

Titlul lucrării Clasa Şcoala Coordonator 

 

 

    

 

 



 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REŞIŢA        ..................................................                                                                                                          

STR. ROMANILOR NR.1                                                                                 …………………… ………….                           

TEL./FAX 0255 21 22 39               …………………………………                                                                                                                                  

MAIL scoala2resita@yahoo.com       ……………………………….. 

WEB : www.scgen2resita.ro            ………………………………..                                                       

Nr. …………………………..      Nr……………………………… 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

I. Părţile acordului: 

 

A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REŞIŢA reprezentată prin director prof. Marius Şandru, în 

calitate de aplicant şi 

B) ……………………………………………………………………………………………… 

reprezentată prin ……………………………………………………………….în calitate de partener. 

 

 II. Obiectul acordului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea desfășurării proiectului  ,,Copil, copilărie, bucurie” (ediția a V-a), concurs de creații plastice 

și Simpozion cu participare națională, „CREATIVITATE  ŞI PERSPECTIVĂ  ÎN EDUCAŢIE .” 

 

 III. Obligaţiile părţilor: 

 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să comunice regulamentul de participare la simpozion/ concurs instituţiilor partenere; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a activităţilor; 

- să informeze şcoala parteneră în legătură cu eventualele modificări de program;  

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ  imaginea 

partenerilor; 

- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor cuprinse în regulament; 

- să asigure jurizarea lucrărilor elevilor; 

- să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute; 

- să mediatizeze desfăşurarea simpozionului şi  rezultatele concursului; 

Partenerii se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să respecte termenele şi condiţiile de participare înscrise în regulament; 

- să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite. 

 

IV. Durata parteneriatului: 

Acordul încheiat în două exemplare intră în vigoare de la data semnării lui de către părţi şi este 

valabil până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021. 

 

Coordonatori/iniţiatori de proiect: prof. înv. primar Jurca Eufemia, prof. înv. primar Oprea 

Robertha Marta. 
      

                                

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REŞIŢA       ……………………………                                                                                                    

                                                                         ……………………………. 
DIRECTOR: 

Prof. Marius Şandru                                                                                       

mailto:scoala2resita@yahoo.com
http://www.scgen2resita.ro/

