
CONCURS  NAŢIONAL  DE  CREAŢIE  PLASTICĂ 

“Terra e în mâinile noastre ” 

Ediţia a II - a 

 

 Grădiniţa P.P. Nr. 19, vă invită să participaţi la concursul naţional de creaţie 

plastică “Terra e în mâinile noastre!”, ediţia a II-a, organizat în cadrul Programului 

Mondial Eco-Şcoala, concurs susţinut de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Casa 

Corpului Didcatic “Alexandru Gavra” Arad şi Agenţia de Protecţia Mediului Arad. 

 

Argument: 

Este a doua ediţie când organizăm un concurs de creaţie a copiilor devotaţi 

problemelor de protecţia mediului. 

Aşadar, stimaţi colegi, vă invităm să ne fiţi parteneri în a promova o atitudine 

pozitivă faţă de mediul înconjurător şi în acest fel. 

E datoria noastră să învăţăm copilul să descopere natura, să o preţuiască şi să o 

stăpânească cu dragoste şi respect. 

Faptele lor bune faţă de mediu, admiraţia faţă de natură trebuie să se concretizeze 

în fiecare zi. Uneori, mânuind pensula şi culorile, puneţi-i să surprindă farmecul lumii vii, 

frumuseţile naturii şi a vieţii. În sufletul unui copil e atât de multă speranţă şi dorinţă de a 

face bine, atât de mult potenţial zace în inocenţa lor. Dacă au surprins aceste trăiri şi idei 

într-un desen, pictură, colaj arătaţi-le şi altora ! 

Vă asigurăm că noi apreciem efortul lor şi al dumneavoastră. 

 

Concursul este deschis tuturor copiilor preşcolari talentaţi. 

 

Scop: - valorificarea potenţialului creator al copiilor; 

          - educarea dragostei faţă de natură şi sensibilizarea copiilor faţă de  

problemele de mediu. 

 

Secţiuni: 1 - pictură  

    2 - desen 

    3 - colaj 

 

Parteneri:- Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad 

     - Agenţia de Protecţia Mediului, Arad 

     - Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra”, Arad 

 

Colaboratori:- prof. Emilia Soriţeu – insp. şcolar 

 - prof. Anda Tamaş – insp. şcolar  

  - ing. Dana Dănoiu – dir.ex. A.P.M., Arad 

  - prof. Larisa Chiţu – dir. CCD, Arad 

  - prof. Călin Lucaci – prof. Facultatea de Design UAV, Arad 

 

Regulament de participare: 

Concursul se adresează tuturor preşcolarilor, dar şi cadrelor didactice care îi  

îndrumă în realizarea lucrărilor. Compoziţiile (desene, picturi, colaje) vor fi realizate pe o 

coală A4, respectând tema concursului. 



 Fiecare lucrare expediată va avea în colţul din dreapta jos o etichetă pe care va fi 

trecut: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului, grupa, grădiniţa, oraşul/judeţul şi 

cadrul didactic îndrumător. În acelaşi plic se va pune şi un plic A4 timbrat şi autoadresat 

(adresa unde doriţi să primiţi diplomele). 

 Fiecare cadru didactic îndrumător poate trimite maxim 3 lucrări. 

 Fişa de înscriere se va transmite prin e-mail la adresa  

gradinita19arad@yahoo.com   până la data de 13 februarie 2011. Lucrările copiilor vor fi 

trimise prin poştă pe adresa: Grădiniţa P.P.Nr. 19 „Piticot”, str. Griviţei, nr.17, cod 

310040, Arad 

Data limită de trimitere a lucrărilor: 18.02.2011. 
Taxa de participare: 15 lei pentru fiecare cadru didactic participant. Banii vor fi 

expediaţi prin mandat poştal pe adresa grădiniţei. Aceştia vor fi utilizaţi pentru 

organizarea concursului  şi a expoziţiei, realizarea diplomelor pentru copii şi cadre 

didactice îndrumătoare. 

Evaluarea concursului:-se vor acorda premiul special al juriului, premiul I, II şi III pe 

fiecare nivel de grupă, precum şi diplome de participare. 

Programul concursului: 

 21 – 25.02.2011. – amenajarea expoziţiei; jurizarea 

 25.02.2011. – Desfăşurarea concursului: 

  12:00 – 13:00 – primirea invitaţilor, vizitarea expoziţiei 

  13:00 – 14:00 – cuvânt de deschidere, prezentarea invitaţilor şi a 

comitetului de jurizare, înmânarea diplomelor.   

Concurs cu participare directă sau indirectă. 

Informaţii suplimentare: prof. Ioana Sebő, tel: 0741 – 250.728  

       e-mail : gradinita19arad@yahoo.com 

Notă: Ulterior datei concursului se vor putea vizualiza secvenţe din expoziţie pe 

www.didactic.ro şi pe www.ccdg.ro 

 

 

 

Fişa de înscriere 

 

Numele şi prenumele îndrumătorului:................................................ 

Specialitatea:................................................................. 

Unitatea de învăţământ:................................................ 

Copii participanţi: 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele 

 

Grupa 

Secţiunea 

(desen, pictură, 

colaj) 

 

Titlul lucrării 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  
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