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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 TÂRGOVIŞTE 

 

                       

CONCURS JUDEȚEAN 

 

             

              
 

EDIŢIA a VII-a 

  DOMENIUL: EDUCAŢIE CIVICĂ 

 

 
 

 

 
            ,,Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci priveşte întreaga 

societate. Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic.” 
                                            Schopenhauer 
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REGULAMENTUL PROIECTULUI 

 

➢ SECŢIUNEA  I: 

Participanţi: preşcolari (vârsta 3 – 5/6 ani) 

 Forma: participare indirectă/ online 

✓ lucrări artistico-plastice realizate în diferite tehnici: acuarelă, tempera, lucru cu ceară, etc., 

având ca temă ,,Sănătatea, bunul cel mai de preţ”;  

✓ lucrări practice: colaj, poster, ecusoane, lucrări 3D, etc. 

 

➢ SECŢIUNEA  II:  

Participanţi: preşcolari (vârsta 3 – 5/6 ani) 

Forma: participare indirectă/ online 

✓ Creaţii literare – poezii, povestiri, ghicitori însoțite de imagini – având ca temă aspecte 

legate de tematica concursului; 

 

➢ SECŢIUNEA III: 

 Participanţi: cadre didactice din învăţământul preşcolar 

 Forma: participare indirectă/ online 

✓ Microcercetări, proiecte de parteneriat educaţional, proiecte de opţional, proiecte tematice, 

proiecte didactice, referate, prezentari Power Point, secvențe didactice, film, etc. 

 

 

ETAPELE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI 

 

1. Lansarea și derularea proiectului : 

Data: 01 februarie– 31 august 2021 

Locul desfăşurarii: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovişte 

2. Durata proiectului: 7 luni 

3. Regulament de participare:  

 
• Înscrierea se va face pe baza fișei din anexa II în perioada 1 aprilie – 16 aprilie 2021 la 

următoarea adresă de e-mail: voicalivia@yahoo.com. 

• Cadrele didactice vor eticheta lucrările în colţul din dreapta jos pe față, se vor scrie, pe 

etichetă, cu majuscule, următoarele: numele şi prenumele preșcolarului, grupa, grădinița, 

localitatea, județul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.  

• NU se percepe taxă de participare 

• Jurizarea lucrărilor: 20 aprilie 2021; 

• Realizarea expoziției se va realiza online, pe site-ul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 14 

Târgoviște (https://www.gradinita14targoviste.ro/), începând cu data de 23 aprilie 2021; 

• Fișa de înscriere (anexa 2), fotografii cu lucrările, materialele propuse, acordul de parteneriat, 

vor fi completate, apoi expediate online (scanate sau fotografiate) la adresa 

voicalivia@yahoo.com. 

 

 

https://www.gradinita14targoviste.ro/


3 
 

CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR  

SECŢIUNEA I: 
 Lucrări artistice realizate în diferite tehnici: acuarelă, tempera, pictură/desen cu ceară, 

colaj, modelaj etc., având ca temă aspecte din viața cotidiană privind educația pentru 

sănătate). Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere pe suport A4, 

încadrându-se în tema anunţată. Un cadru didactic poate participa cu 3 preșcolari. Lucrările 

vor fi realizate de copii fără intervenţia cadrului didactic.  

 

SECŢIUNEA II: 

Creaţiile literare (poezii, povestiri, ghicitori):  

✓ vor avea ca temă aspecte legate de tematica concursului; 

✓ vor fi scrise la calculator, cu diacritice; 

✓ participarea fiecărui copil va fi de maxim două lucrări, pentru poezie/povestiri; 

✓ pentru ghicitori nu este un număr impus de lucrări; 

✓ la finalul lucrării, în colţul din drepta jos, se vor menţiona: numele şi prenumele 

preșcolarului, grupa, secțiunea, grădinița, localitatea, județul și numele cadrului didactic 

coordonator. 

 

SECŢIUNEA III: 

Microcercetări, proiecte de parteneriat educaţional, proiecte de opţional, proiecte tematice, 

proiecte didactice, referate, secvențe didactice: 

✓ redactarea lucrării se va face în format A4; 

✓ titlul va fi scris cu majuscule, bold, centrat, 14 dimensiune font; 

✓ sub titlu se vor scrie: profesia, numele şi prenumele autorului/autorilor, instituţia, 

localitatea, judeţul (pentru fiecare autor); 

✓ la sfârşit se va consemna bibliografia, în ordinea următoare: nume şi prenume autor(i), anul, 

titlul lucrării, orașul, editura, pagina; 

✓ mărimea lucrării: maxim 2 – 4 pagini, font Times New Roman 12, margini de 20 mm, 

aliniere ,,justified”, spațiere 1, cu diacritice. 

Participarea la Secțiunea III ESTE condiționată de participarea la una din primele secțiuni. 

Un cadru didactic poate participa la secțiunea III cu o singură lucrare. Se admit lucrări cu 

MAXIM 2 AUTORI. Aceste lucrări vor fi trimise doar prin poșta electronică (e-mail) însoțite de fișa 

de înscriere pentru secțiunea III (Anexa 1) la adresa voicalivia@yahoo.com. Toate lucrările vor fi 

cuprinse într-o revistă on-line cu ISSN.  

 

 

MOD DE CERTIFICARE: 

        La finalul concursului se vor acorda tuturor participanţilor adeverinţe (pentru cadrele 

didactice coordonatoare) şi diplome de participare şi premii (I, II, III, menţiuni), care vor fi trimise 

în format electronic împreună cu link-ul revistei pe adresele personale de e-mail, până la data 

de 31 august 2021. 
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COORDONATOR/I: 
 

✓ TORCICĂ GHEORGHIŢA 

✓ STAN ANA-MARIA 

✓ NIȚOI BEATRICE – ANDREEA  

✓ VOICA GEORGIANA LIVIA  

✓ ȘTEFAN MIHAELA ALINA 
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ANEXA I 

 

 

Fişă de înscriere (cadre didactice) 

Concurs județean - ,,Sănătatea, bunul cel mai de preţ” 

Ediția a VII-a 

 

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

Adresa unităţii şcolare ( judeţ, localitate, stradă, nr., cod poştal)  

..……………………………………………………………………………..... 

…….................................................................................................................... 

Telefon unitate școlară:……………………………  

 

Nume cadru didactic: 

1………………… ……………...................... 

2.……………................................................. 

 

Titlul lucrării ....................................................................................................... 

 

E-mail ……………………… 

Telefon fix: ………………… Telefon mobil: ………………………  

 

 

Semnătura cadrului didactic coordonator: 

............................................................... 
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Anexa II 

 

Fişă de înscriere (preşcolar) 

 

Concurs Județean - ,,Sănătatea, bunul cel mai de preţ” 

Ediția a VII-a 

 

 

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

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal):  

..………………………………………………………………………… 

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

Grupa................................................. 

Nume şi prenume preşcolar: 

1 ............................................................................. 

Titlul ....................................................................................... 

Secţiunea la care participă ............................................................................ 

2………………………………………………….            

Titlul ....................................................................................... 

Secţiunea la care participă ............................................................................ 

Cadrul didactic...................................................... 

Telefon cadru didactic coordonator: ……………………………                 

 

Formularul de înscriere se va expedia de către cadrul didactic coordonator, online la adresa 

de e-mail voicalivia@yahoo.com. 

Semnătura cadrului didactic coordonator: 

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