
REGULAMENT DE ORGANIZARE 
„SUNT COPIL - EU POT!” 

ZÂMBET ÎNTR-O LACRIMĂ 

 
Proiectul are o secțiune concurs: creație artistică  (plastică, cu temă la alegere - ilustrarea 

frumosului din natură / activități specifice copilăriei) – desen, pictură, colaj, folosind o tehnică la 

alegere – și se adresează elevilor din clasele pregătitoare – a VIII-a. 

 

CONDIŢII  DE PARTICIPARE: 

1. Realizarea de către elevi, sub îndrumarea cadrelor didactice, a unor lucrări 

plastice care se subordonează temei propuse în echipă (echipele vor fi alcătuite din 2-3 

elevi). 

2. Desenul va fi început de un elev și continuat de cel mult doi elevi. Din echipaj 

va face parte UN ELEV CU CES sau unul AFLAT ÎN SITUAȚII DE RISC. Elevii vor fi 

puși în situația de a colabora, a interacționa, a se sprijini astfel încât să poată stabili tema, 

titlul și să realizeze o lucrare unitară. 

3. Fiecare cadru didactic va realiza o selecţie a lucrărilor propriilor elevi şi va 

trimite două - trei lucrări. Se vor evalua numai lucrările care abordează tematica propusă 

și respectă cerințele. 

4. Creaţiile plastice - vor fi realizate pe suport A4, cu materiale la alegere şi în 

tehnica dorită, respectând tema concursului. Fiecare lucrare va avea o etichetă în care se va 

scrie:  

- numele și prenumele membrilor echipei care au realizat-o; 

- titlul lucrării; 

- clasa, școala, localitatea; 

- prof. îndrumător.  

5. Înscrierea participanţilor se va realiza în perioada 21 martie – 28 aprilie 

2022, prin expedierea lucrărilor, fişelor de înscriere, a acordului de parteneriat (într-un 

exemplar, semnat şi ştampilat) pe adresa de e-mail ienachemaria@yahoo.com sau 

anca.caldarus@gmail.com . 
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6. Lucrările, formularul de înscriere și acordul de parteneriat vor putea fi scanate și 

trimise pe mail la adresele ienachemaria@yahoo.com , anca.caldarus@gmail.com  sau  prin 

poștă alături de un plic A4 timbrat, autoadresat pe următoarea adresa: Școala Gimnazială 

Nr.1 Suceava, str.Tudor Vladimirescu, Nr.1, Cod 720036 Suceava. 

Diplomele de merit și de participare vor fi trimise pe adresa de e-mail a profesorului 

îndrumător sau prin poștă în plicul autoadresat, împreună cu un exemplar original al acordului 

de parteneriat până pe 10 iunie 2022, celor care au ales această variantă. Pe  diplome va fi scris şi 

numele cadrului didactic îndrumător. Toate cadrele didactice vor primi adeverinţe de 

îndrumător/însoțitor. 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 
 
Calendarul activităților din proiect: 

1. Lansarea proiectului – ianuarie 2022 

2. Promovarea proiectului – 1-15 februarie 2022 

3. Realizarea produselor elevilor în școlile partenere – 16 februarie – 28 martie 2022 

4. Înscrierea şi primirea lucrărilor - 21 martie -  28 aprilie2022  

5. Realizarea expoziției și stabilirea premiilor de către juriul CJRAE Suceava - 3 - 13 

mai 2022 

6. Expedierea diplomelor –  16 mai - 10 iunie 2022. 

Informaţii suplimentare se pot solicita la organizatorilor: 

prof. Ienache Maria, tel.0746123789 

prof.Căldăruș Anca,tel.0741343927  

prof.Rusu Mihaela,tel.0740785775,  Școala      Gimnazială Nr. 1 Suceava  
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