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FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUIi  
 

COPILUL ARTIST-Atelierul de creaţie, CAEN 2017  
 

Domeniul Cultural-artistic, arte vizuale 
Poziția 20 pagina 2 

 
 

- ediţia a VI-a - 
Coordonator(i) de proiect:  

prof.înv.primar Vârgoliu Stela, 0726190434 stelavargoliu@yahoo.com 

 director Neacşu Iuliana, 0766414712 neacsuiuliana@yahoo.com 

secretar Tudor Mirela, 0766445331 miri_tudor@yahoo.com 

prof. înv. primar Gani Nela,  0741152810 ganinela@yahoo.com 

înv. Istrate Elena, 0766949906 istrateelena30@yahoo.com 

prof. Tudose Roxana, 0761618084 roxanatds@yahoo.com   

Parteneri: Primăria Oraşului Eforie, Biserica “Naşterea Maicii Domnului” Eforie Nord, Casa de 

Cultură Eforie, SC Polaris M Holding SRL Eforie Nord, Asociația de părinți din Şcoala 

Gimnazială Eforie Nord 

 

Categoria în care se încadrează proiectul: Cultural –artistic, arte vizuale 

Descrierea proiectului prin obiective:  

 stimularea potenţialului artistic, creativ al copiilor, prin ateliere de creatie; 

 realizarea de expoziţii cu lucrările realizate la ateliere pentru strângere de fonduri în 

vederea autofinanţării proiectului; 

 depistarea elevilor cu reale aptitudini artistice la nivelul şcolilor şi judeţelor partenere si 

înscrierea la concursul “Primavara în haină de sărbătoare” 

 organizarea unei şcoli de vară- tabără de creaţie prin selectarea copiilor premiaţi din 

unitatea aplicantă, care au participat şi la atelierele de creaţie şi organizarea pe timpul 

verii, săptămânal, a atelierului de creaţie în aer liber, deprinzându-i pe elevii talentaţi şi 

doritori cu diferite tehnici de lucru în arta decorativă. 

 

Durata proiectului: Ianuarie –august 2017 

Grupul țintă: elevii participanţi de clasele P-VIII, cadrele didactice coordonatoare, elevii şi 

cadrele didactice din şcoalile participante, comunitatea locală. 

 

Calendarul activităților: 

mailto:stelavargoliu@yahoo.com
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Activitatea nr.1 

a. Titlul activităţii; Atelierul de creaţie „Copilul artist” 

b. Data/perioada de desfăşurare; ianuarie –februarie 2017 

c. Locul desfăşurării; Şcoala gimnazială nr. 1  Eforie Nord  

d. Participanţi; -elevi, cadre didactice, părinţi din şcoală şi din şcolile partenere, comunitatea 

locală 

e. Descrierea pe scurt a activităţii. 

 Copiii, sub îndrumarea cadrelor didactice implicate, vor realiza diferite obiecte 

 decorative - colaje din diferite materiale- felicitări tehnica quilling- icoane pe sticlă.Vor fi 

iniţiaţi în tehnica picturii pe sticlă, realizând icoane pe sticlă, care vor fi prezentate într-o 

expoziţie, în incinta Bisericii ortodoxe „Naşterea Maicii Domnului” din Eforie Nord. 

 

Activitatea nr.2 

a. Titlul activităţii –Expozitie cu vânzare pentru strângere de fonduri în vederea autofinanțării 

b. Perioada de desfăşurare -  februarie –martie 2017 

c. Locul desfăşurării – Şcoala Eforie Nord, Biserica ortodoxa”Naşterea Maicii Domnului”, 

d. Participanţi – elevi, cadre didactice, părinţi din şcoală, comunitatea locală 

 e. Descrierea pe scurt a activității. 
Lucrările elevilor vor fi organizate în expozitii atât în scoala cât şi în instituţiile partenere. 

Părinții şi reprezentanţii comunităţii locale vor fi implicați în strângerea de fonduri pentru 

autofinanțarea proiectului. 

 

Activitatea nr.3 

a. Titlul activităţii: Atelierul de creaţie “Atelierul de încondeiere a ouălor” 

b. Perioada de desfăşurare: martie – aprilie 2017 

c. Locul desfăşurării: Şcoala gimnazială nr.1 Eforie Nord 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi din şcoală şi din şcolile partenere doritoare 

e. Descrierea pe scurt a activității. 
 Copiii, sub îndrumarea cadrelor didactice implicate, vor deprinde tehnica tradiţională de 

încondeiere a ouălor cu ceară de albine. Atelierul de creție va funcționa cu două ore pe 

săptamână, în timpul liber al elevilor. 

Activitatea nr.4  

a. Titlul activităţii –Expozitie cu vânzare pentru strângere de fonduri în vederea autofinanţării 

b. Perioada de desfăşurare – aprilie-mai 2017 

c. Locul desfăşurării – Şcoala gimnazială nr. 1  Eforie Nord,  

d. Participanţi – elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală, parteneri 

 e. Descrierea pe scurt a activității. 
Lucrările elevilor organizate într-o expozitie vor fi valorificate cu ajutorul părinților şi 

comunităţii locale în vederea strângerii de fonduri pentru susținerea proiectului educativ. 

 

Activitatea nr.5 

a.Titlul activităţii: Concurs- „Primăvara în haină de sărbătoare” 

b. Perioada de desfăşurare:  27 martie - 12 iunie 2017 

d. Locul desfăşurării: Instituţia şcolară aplicantă 

e. Descrierea pe scurt a activității. 
  In această perioadă se vor monitoriza înscrierile colegilor, cadre didactice îndrumătoare 

şi a elevilor participanţi prin e-mail la adresa concursului „copilulartist6@gmail.com” ; se vor 

mailto:peurmeleiepurasului@yahoo.com
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colecta şi monitoriza lucrările primite; se vor grupa pe  cele trei secţiuni şi pe nivele de clase; 

fiecare elev va fi înscris în baza de date a concursului. 

Evaluarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori; se vor acorda 

diplome de premiul I, II, III şi menţiuni, pentru fiecare nivel de clasă, la fiecare secţiune. 

Se va realiza baza de date cu profesorii, şcolile participante şi elevii participanţi la concurs. 

Aceste baze de date vor fi realizate pe suport electronic și transmise către profesorii implicați.  
 

Element de noutate: 

Activitatea nr.6 

a.Titlul activităţii: „Şcoala de vară”-tabără de creaţie 

b. Perioada de desfăşurare:  iulie-august 2017 

d. Locul desfăşurării: Eforie Nord şi Sibiu  

e. Descrierea pe scurt a activității. 
 Organizarea pe timpul verii, săptămânal, a atelierului de creaţie în aer liber, deprinzându-i pe 

elevii talentaţi şi doritori cu diferite tehnici de lucru în arta decorativă. Introducerea 

participanţilor în aria tradiţiilor populare romaneşti prin desfăşurarea unor activităţi specifice in 

tabăra de creaţie: atelier de pictură, modelaj, întâlnire cu meşteri populari, atelier de teatru, 

atelier de creaţie – măşti;  

 

 

 

Modalitatea de înscriere la concurs– perioada 27 martie -14 aprilie  2017,  prin  

Fişa de înscriere şi Acordul de parteneriat,  anexate  Regulamentului  

REGULAMENTUL ŞI METODOLOGIA CONCURSULUI 

NU SE PERCEPE TAXĂ 

 

Perioada de desfăşurare a concursului “Primăvara în haină de sărbătoare” 

27 martie – 12 iunie 2017  pe 3  secţiuni   

 Secţiunea I-  creaţie plastică  -“Primăvara în haină de  sărbătoare” elevii claselor 

pregătitoare şi clasele I-VIII- ( colaj, picturi, felicitări) 

 Secţiunea II - creaţie literară -“Primăvara în haină de  sărbătoare” elevii claselor II-

VIII 

 Secţiunea III -   concurs de ouă încondeiate  - elevii claselor pregătitoare şi I-VIII          

 Înscrierea pentru toate secţiunile se va realiza pe baza fişei de înscriere completată cu numele 

copiilor şi sectiunea la care participă( anexa 1 ) ce va fi trimisă  prin  e-mail la 

adresa:copilulartist6@gmail.com în perioada 27 martie – 14 aprilie 2017. 

          

           Secţiunea I- creaţie plastică 

Pot participa elevii claselor pregătitoare şi claselor I-VIII. 

Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie în concurs cel mult 3 lucrări, compoziţii ale 

elevilor, pentru fiecare specificaţie  - colaj, picturi, felicitări 

Compoziţiile vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere,  pe suport A4 (foaie de desen), pe 

verso  regăsindu-se  eticheta ce va cuprinde: numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi 

prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul. 

Cadrele didactice îndrumătoare  vor trimite în plicul  cu lucrările elevilor, acordul de 

parteneriat semnat în doua exemplare (Anexa 2), fişa de înscriere cu nr. de înregistrare, 

semnată şi ştampilată, un plic mare autoadresat şi timbrat corespunzător pentru 

mailto:peurmeleiepurasului@yahoo.com
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expedierea diplomelor şi adeverinţelor, în perioada 27 martie – 14 aprilie 2017. După 

această dată nu se mai primesc lucrări.    
Adresă de expediere a lucrărilor: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR: 1  Eforie Nord  Str. Mihail Kogălniceanu Nr.27 

COD 905350, Eforie Nord,  Jud Constanţa, cu menţiunea Pentru concursul -“Primăvara în 

haină de  sărbătoare” 

          

 Secţiunea II- creaţie literară 

Pot participa elevii claselor II-VIII. 

   Înscrierea se va realiza pe baza fişei de înscriere( anexa 1 ) ce va fi trimisă  prin  

    e-mail la adresa:copilulartist6@gmail.com în perioada 27 martie – 14 aprilie 2017 

Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie în concurs cel mult 3 lucrări, creaţii literare   ale 

elevilor pe tema dată .  

      Creaţiile literare vor fi tehnoredactate cu caractere Times New Roman 12, titlul cu 14 bold,  

la un rând de titlu se scrie numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului 

didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul (la rând), totul cu diacritice, în Windows 2007. 

Fiecare creaţiei literară va fi salvată în document separat denumit  ca în exemplul:  

 Ionescu Ioana_III_poezie. Nu se admit mai multe lucrări pe acelaşi document 

tehnoredactat. 
Lucrările vor fi trimise prin e-mail doar la adresa concursului: copilulartist6@gmail.com Data 

limită de trimitere a creaţiilor este 14 aprilie 2017. Nu  vor intra în concurs lucrările 

trimise  după această dată si cele care nu respectă regulile de tehnoredactare  şi cerinţele de 

salvare în document separat.    
 Cadrele didactice îndrumătoare  vor trimite în plic  şi lucrările imprimate ale elevilor, 

acordul de parteneriat semnat în două exemplare, fişa de înscriere cu nr. de înregistrare, 

semnată şi ştampilată, un plic mare autoadresat şi timbrat corespunzător, pentru 

expedierea diplomelor şi adeverinţelor,   în perioada 27 martie – 14 aprilie 2017, după 

această dată nu se mai primesc lucrări,   pe adresa 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR: 1  Eforie Nord  Str. Mihail Kogălniceanu Nr.27 

COD 905350, Eforie Nord  Jud Constanţa cu menţiunea Pentru concursul  -“Primăvara în 

haină de  sărbătoare”. 

 

 Secţiunea III- Ouă încondeiate 

      Pot participa elevii claselor pregătitoare şi claselor pregătitoare şi claselor I-VIII 

               Înscrierea se va realiza pe baza fişei de înscriere( anexa 1 ) ce va fi trimisă  prin  

    e-mail la adresa:copilulartist6@gmail.com în perioada 27 martie – 14 aprilie 2017. 

Metode/ mijloace de realizare: elevii vor prezenta minim trei ouă golite, încondeiate în tehnici 

tradiţionale (cu ceară şi vopsite în culori naturale). Ouăle vor fi prezentate în aranjamente 

adecvate(vase de lut, lemn sau piatră, având în vedere că este criteriu de evaluare), cu etichete 

completate cu datele de identificare  ale participantului.  

Ouăle vor fi aduse sau trimise în pachet, la sediul Şcolii Gimnaziale nr.1 Eforie Nord. 

 Cadrele didactice îndrumătoare  vor trimite în pachetul cu lucrările elevilor, acordul de 

parteneriat semnat în doua exemplare, fişa de înscriere cu nr. de înregistrare, semnată şi 

ştampilată, un plic mare autoadresat şi timbrat corespunzător, pentru expedierea 

diplomelor şi adeverinţelor,   în perioada 27 martie – 14 aprilie 2017, după această dată nu 

se mai primesc lucrări,   pe adresa 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR: 1  Eforie Nord  Str. Mihail Kogălniceanu Nr.27 

COD 905350, Eforie Nord  Jud Constanţa cu menţiunea Pentru concursul  -“Primăvara în 

haină de  sărbătoare”. 

mailto:peurmeleiepurasului@yahoo.com
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      Jurizarea va fi realizată în perioada 2 - 12 mai 2017 de către specialişti ai instituţiilor 

partenere şi organizatori, iar lucrările premiate vor fi expuse la Şcoala Gimnazială nr.1 Eforie 

Nord, Casa de Cultură, Biserica Naşterea Maicii Domnului din localitate. 

 

Se vor acorda premiile I, II, III  şi menţiune pentru fiecare nivel de clasă şi diplome de 

participare, diplome ce vor cuprinde şi numele  cadrelor didactice îndrumătoare. Diplomele vor 

fi însoţite de un tabel cu elevii premianţi  şi cadrele didactice îndrumătoare. 

      Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare. 

      Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.  

      Vor fi luate în considerare doar lucrările efectuate  de elevi. 

      Diplomele vor fi scrise, semnate si expediate prin poştă în plicurile autoadresate şi 

timbrate corespunzător trimise de şcolile participante,  in perioada 27 mai- 12 iunie 2017. 

 

Persoană de contact:  

                       Prof.   Vârgoliu Stela stelavargoliu@yahoo.com/ 0726190434 
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ANEXA 1 

 

        PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

 

“ COPILUL ARTIST” 

 
Nr. de înregistrare.......... / ...............2017 

 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

 
Numele   cadrului  didactic  participant:  

                          

Specialitatea:     

 

Unitatea   de  învăţământ/localitate/judeţ 

  

Adresa  e-mail a cadrului  didactic  participant/telefon 

   

 

                                                       

Tabel elevi participanţi: 

 
Nr. 

crt 

             Nume şi prenume         Clasa 

 

        Secţiunea 

 

    

    

    

    

    

 

                                     

      Director,                                                                       Cadru didactic, 
 

 

Notă: Va rog să trimiteti pentru inscriere, prin e-mail,  fişa completată  la calculator, fără a o 

scana.Treceţi doar numele la director  şi cadru didactic. Fişa printată, înregistrată şi semnată o 

trimiteţi în plicul cu acordul de parteneriat şi lucrările copiilor. 
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ANEXA 2 

  

Şcoala Gimnazială nr.1    

Eforie Nord                                                                                              Şcoala................................................................. 

Str. M. Kogălniceanu  nr.27                                   Adresa ................................................................. 

Tel 0241 741655; e-mail:scoalaefnord@.com                  Tel........................e-mail:.................................. 

Nr .   2113   /25.10.2016                                                           Nr............/...........................................   

                                             

 

     

ACORD  DE  PARTENERIAT 

  Încheiat astăzi, ................................................între şcolile: 

 1. Şcoala Gimnazială nr.1 Eforie Nord reprezentată de prof. Iuliana Neacşu, în calitate de 

director , prof. Stela Vârgoliu, coordonatorul Proiectului educaţional “COPILUL ARTIST” –

atelierul de creaţie  şi 

 2. Şcoala ………...........................................................din................................... 

reprezentată de.............................................,în calitate de director şi............................... 

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

în calitate de parteneri/cadre didactice îndrumătoare a elevilor participanţi  la concurs. 

Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  

anului calendaristic 2017.. 

 Şcoala organizatoare/aplicantul se obligă: 

           - să primească grupe de câte 5 elevi din şcolile partenere însoţite de profesor 

 pentru a fi iniţiate în tehnica pictură pe sticlă şi  de încondeiere a ouălor 

- să mediatizeze regulamentul concursului;  

- să selecteze şi să grupeze lucrările pe categorii de vârstă şi secţiuni; 

- să asigure jurizarea lucrărilor; 

- sa organizeze expoziţia şi vernisajul acesteia; 

- să organizeze festivitatea de premiere; 

- să expedieze certificatele de participare şi premiile; 

- să mediatizeze rezultatele concursului. 

 

Şcoala parteneră se obligă să: 

- să înscrie elevii în concurs; 

- să organizeze o fază a concursului la nivelul şcolii; 

- să îndrume elevii în realizarea lucrărilor; 

- să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare; 

- să informeze elevii despre rezultatele obţinute. 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se 

deruleze conform scopului stabilit. 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

            

          Şcoala Gimnazială nr. 1 Eforie Nord                        Şcoala..............................                   

Director,           Director, 

Prof.Iuliana Neacşu                                                                  .............................. 

 

                                                 
 


