
CONCURS DE DESENE “PALETA ANOTIMPURILOR” – 

Parfum de primăvară 

PROIECT CAER – pozitia 258 din 2016 

CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALǍ 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scop: Acest proiect are ca scop promovarea  activităţilor artistico-plastice din 
şcoală alături de cultivarea dragostei elevilor faţă de natură. Creaţia artistică 
înnobilează sufletul elevilor ajutându-i atât în exprimarea sentimentelor cât 
şi în stimularea gândirii creatoare. De asemenea este importantă întărirea 
relațiilor de colaborare între instituţiile partenere prin activităţi comune. 

Obiective: 

1 Identificarea bunelor practici în abordări pedagogice care să dezvolte 
creativitatea elevilor. 

2 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor. 
3 Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitatea locală. 

 

Grup  ţintă:  

- direct - elevii din învăţământul  gimnazial şi liceal 
- indirect - cadrele didactice din școlile partenere 

 

Conţinutul proiectului: 

- Elevii atât din ciclul gimnazial cât și liceal pot participa la concurs la 
următoarele secțiuni de creație plastică: desen, pictură, colaj. Lucrările 
aplicante se vor încadra într-una dintre următoarele categorii de vârstă: clasa 
V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII. (Pentru cei care participă din străinătate 
categoria de vârstă –V-VI-(11-12 ani).VII-VIII (13-14 ani)  IX-X (15-16 
ani)  XI-XII (17-19 ani). 

 

 



Regulament de participare: 

- Înscrierea participanţilor și trimiterea lucrărilor până la data de 11.05.2016 
(data poștei) la adresa str. Jean Calvin, nr. 3, cod. 410210, Oradea, Jud. 
Bihor la secretariatul Colegiului Național „Iosif Vulcan” Oradea  

- lucrările plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere ( desen, 
pictură, colaj) în format A3  

- fiecare profesor îndrumător poate să participe cu un număr  maxim de 5 
lucrări 

- lucrările plastice vor avea în colţul din dreapta sus lipită fişa de înscriere 
(completată electronic si printata) 

- se vor acorda premiile I, II, III şi două menţiuni pentru fiecare nivel de grupă 
pentru învăţământul  gimnazial şi liceal  

- profesorii îndrumători vor primii adeverințe de participare 

- se va avea în vedere originalitatea şi respectarea tematicii de concurs 

- nu se admit contestaţii 

- lucrările nu vor fi returnate 

 

Vernisajul expoziției va avea loc in 27 mai 2016 la Biblioteca Județeană „Gh. 
Șincai” Oradea, ora 1500 

 

 

Relații suplimentare: 

- prof. Marcu Patricia - patrymode2005@yahoo.com 

- prof. Ferenti Sara – ferenti_sara@yahoo.com 

 

 

 

 



FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

Proiect educativ „PALETA ANOTIMPURILOR”    

Etapa I: Parfum de primăvară 

 

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

Numele şi prenumele cadrului didactic:........................................................................................... 

Numele şi prenumele elevului……………………………….............… Clasa ............................. 

Titlul lucrării: …………………………………………………………………………………… 

Secțiunea: ………………………………………… 

Adresa unității de învățământ .......................................................................................................... 

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

Telefon: ...................................................... 

E-mail de contact: ........................................................ 

 

Data și localitatea                                                                                   Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


