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Grădiniţa P.P. ,,Dumbrava Minunată’’-Fieni 

Judeţul Dâmboviţa 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

,,PRIMĂVARA- ANOTIMPUL GINGĂȘIEI ȘI AL PURITĂȚII SUFLETEȘTI’’ 

2018-2019 

Ediţia a III-a 

 

 

MOTTO: ,,Primăvara, din ce rai 

                   Nevisat de pământeni 

                   Vii cu mândrul tău alai 

                    Peste crânguri și poeni?’’(G.Topîrceanu) 

 

INIŢIATOR: Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată’’-Fieni 

                        Director, Prof. Suditu Petruta-Raluca 

 

TIPUL CONCURSULUI: Concurs interjudețean de creație plastică și practică 

 

PARTENERI: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmbovița 

                          Școala Gimnazială ,,Diaconu Coresi’’-Fieni                      

                          Primăria Orașului Fieni  si Consiliul Local Fieni 

                          Centrul Cultural ,,Mihai Lupescu’’ 

                          Biserica ,,Sfântul. Nicolae’’ 

                          Biblioteca orașului Fieni  

 

ARGUMENT: 

       Primăvara reușește  întotdeauna să trezească în sufletul nostru bucurii şi emoţii deosebite, iar 

evenimentele specifice primăverii oferă copiilor posibilitatea de a percepe atmosfera deosebită a acestora. 

  Proiectul propus contribuie la formarea laturii estetice, a personalitatii umane, la dezvoltarea 

gustului pentru frumos și se adresează atât copiilor cât și cadrelor didactice. 

Știm că, la vârstele mici, desenul, pictura, activitățile practice înseamnă comunicare. În cadrul 

acestui proiect copiii au posibilitatea să creeze, să transmită tot ceea ce simt prin realizarea unor peisaje 

de primăvara, felicitări, mărțisoare, imagini ce simbolizează Sărbatoarea Paștelui, confecționate de ei la 

grădiniță, la școală sub îndrumarea cadrelor didactice. 

Marea dragoste pentru cultura românească, dorința de a păstra peste veacuri frânturi din 

obiceiurile și tradițiile românești, dar și regretul că prea puțini mai sunt aceia care mai încearcă să 

transmită mai departe  ceea ce este al nostu din străbuni, ne-a întărit convingerea să acordăm o atenție 

sporită activităților de familiarizare a copiilor cu unele elemente tradiționale, culturale, religioase, 

considerând ca aceasta este o datorie și o răspundere morală. 

Tradiţiile noastre vin de demult şi îşi cer dreptul de a fi preluate şi transmise următoarelor 

generaţii. 

SCOP:  

Promovarea și transmiterea valorilor naționale specifice anotimpului primăvara. Exprimarea 

emoțiilor și sentimentelor, care ne încearcă la venirea primăverii, prin diferite forme artistico-plastice și 

practice. 

  

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Promovarea traditiilor și obiceiurilor de primăvara specifice zonei; 

 Cultivarea respectului faţă de tradiţiile românesti de primăvara; 

 Dezvoltarea și stimularea expresivității și creativității copiilor; 

 Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul primăvara. 



  

ANALIZA DE NEVOI: 

  Proiectul și-a propus ca prin activităţile desfăşurate la nivelul Grădiniței PP ,,Dumbrava 

Minunată’’ –Fieni şi la nivelul unităților partenere să satisfacă următoarele nevoi identificate în urma unei 

analize complexe la nivelul fiecărei instituții: nevoia de informare, nevoia de intercunoaştere şi 

autocunoaştere, nevoia de alternative educaţionale, nevoia de îmbunătăţire a relaţiilor de comunicare. 

 

 Necesităţile acoperite la nivel de grup şcolar sunt:  

- informarea  unui  numar cât mai mare de copii cu privire la  activitățile desfașurate în perioada 

primăverii, tradiții și obiceiuri de Mărțisor, Ziua Mamei, Paște; oferirea de alternative atractive de 

petrecere a tipului liber; 

- îmbunătăţirea  abilităţilor de comunicare, negociere şi a lucrului în echipă; 

- dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul  primăvara; 

- dezvoltarea relației cu comunitatea și instituțiile partenere. 

 

GRUP ŢINTĂ: copii şi cadre didactice din învăţământul preşcolar și primar.   

RESURSE: 

- umane: copii preșcolari și școlari, cadre didactice, comunitatea locală, parteneri 

- financiare: proprii și sponsorizări 

- temporale: ianuarie-iunie 2019 

- materiale:  consumabile, diplome, adeverințe, banner 

DURATA PROIECTULUI: 01 ianuarie 2019- 30 iunie 2019                                         

 

ETAPE: - 01.01- 01.03 2019 lansarea  și promovarea concursului; 

               - 01.03.2019- 15.05.2019  trimiterea lucrărilor, a acordului de parteneriat, a fişelor de înscriere  

și a plicului autoadresat- pentru participare indirectă și  acordul de parteneriat, fişele de înscriere pe 

email-ul unității până pe 01.05.2019 pentru participare directă. 

                - 21.05.2019- desfășurarea concursului cu participarea directă, la Grădinita PP ,,Dumbrava 

Minunată’’ Fieni, Dâmbovita, între orele 13.00-12.00 

              - 16.05-01.06.2019 – Concurs-expoziție, expunerea lucrărilor concurenților înscrisi cu participare 

indirectă la Centrul Cultural ,,Mihai Lupescu’’ 

              -  05.06.2019 – jurizarea lucrărilor de către comisia de evaluare 

              -  07.06-30.06.2019 - expedierea diplomelor și adeverințelor. 

 

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE , DESFĂŞURARE ŞI 

EVALUARE 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE:  

             Concursul se adresează preşcolarilor şi şcolarilor din clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Creaţiile 

plastice și practice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere. Lucrările copiilor trebuie să respecte 

tema dată. Se va urmări, în mod deosebit, originalitatea, complexitatea tehnicii folosite, imaginaţia 

copiilor, gradul de acoperire a suprafeţei  şi acurateţea lucrării.   

            Jurizarea lucrărilor va fi realizată de către reprezentanţi ai instituţiilor partenere. Se vor acorda 

diplome pentru locurile I, II, III, şi menţiuni  pentru fiecare secţiune. Fiecare cadru didactic va primi 

adeverinţă de participare şi îndrumare a copiilor la concurs. 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

                 Un  cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări, format A4. Copiii trebuie 

să ilustreze peisaje de primăvara, obiceiuri și tradiții de primăvara, mărțisoare, felicitări. Sunt admise 

diverse tehnici – desen, pictură, felicitări, colaje, tehnici mixte. Pot fi utilizate orice tip de materiale- 

hârtie, carton, pânză, plastic, material din natură, materiale reciclabile etc.( suport A4).  

                Formularul de înscriere- pentru fiecare cadru didactic (anexa1) şi acordul de parteneriat- două 

pentru fiecare unitate participantă (anexa 2), plic timbrat şi autoadresat, pentru trimiterea diplomelor, vor 

fi completate şi trimise odată cu lucrările copiilor  în perioada 01 martie 2019-15 mai 2019, pe adresa 

GRĂDINIŢA  ,,DUMBRAVA MINUNATĂ’’  localitatea Fieni, Judet Dâmbovița, Str Teilor, Nr.14, Cod 



135100 cu menţiunea pentru cocursul interjudețean ,,PRIMĂVARA- ANOTIMPUL GINGĂȘIEI ȘI AL 

PURITĂȚII SUFLETEȘTI’’” în plic prin poştă. 

            Persoanele din județ sunt înscrise doar cu participare directă și vor veni în ziua concursului alături 

de copii la sediul unității, dar vor trimite formularul de înscriere și acordul de parteneriat pe email-ul 

grădiniței până pe data de 01.05.2019 

 

SECȚIUNI:  

SECȚIUNEA I: pictură, desen (tehnică de lucru la alegere), pe suport A4. Nu este admisă colorarea 

în contur. 

SECȚIUNEA a II-a: mărțișoare (tehnici și materiale diverse), pe suport A4. 

SECȚIUNEA a III-a: felicitări si colaje (tehnici și materiale diverse), pe suport A4. 

 

DURATA CONCURSULUI: 01 ianuarie 2019- 30 iunie 2019                                       

  

În colţul din dreapta jos, verso, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele:  

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

Numele şi prenumele copilului................................................................................. 

Clasa/Grupa............................................................................................................ 

Şcoala/Grădiniţa...................................................................................................... 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.................................................      

Localitatea/Judeţul.................................................................................................. 

 

 

EVALUAREA ACTIVITĂȚII: 

                 Se vor acorda diplome  pe grupe de vârstă și secțiuni, diplome  avizate de I.S.J.Dâmbovița şi 

semnate în original. Adeverinţele de îndrumători  pentru cadrele didactice vor fi semnate de către 

conducerea grădiniței organizatoare. Diplomele vor fi trimise prin poştă în decursul lunii iunie 2019 

pentru participare indirectă și se vor acorda în gala de premiere pentru concurenții ce au optat la 

participare directă, la finalizarea concursului. 

                 Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare. Vor fi luate în 

considerare doar lucrările realizate de elevi/prescolari. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. 

 

REZULTATE ASTEPTATE: 

- consolidarea şi verificarea cunoştiintelor transmise conform tematicii curriculare, respectând 

particularităţile de vârstă; 

- formarea şi consolidarea spititului competitiv; 

- îmbunătăţirea relaţiilor între grădiniţă, comunitatea locală și instituțiile partenere; 

- realizarea expoziţiei; 

- un număr cât mai mare de participanţi; 

- încheiere de parteneriate cu unitațile participante. 

INDICATORII PROIECTULUI:: 

- 100% dintre cadrele didactice ale unității vor participa activ la implementarea și organizarea proiectului; 

- aspectul muncii în parteneriat se va îmbunătăţi 80%; 

- participarea  copiilor și a cadrelor didactice partenere în realizarea activităților proiectului 80%; 

- acordare diplomelor pentru copii - 25% și  adeverințe cadre didactice îndrumătoare-100%. 

 

IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ: 

- dobândirea unor cunoştinţe referitoare la tradițiile de primăvara; 

- formarea unui comportament responsabil faţă de valorile tradiționale românești. 

 -creșterea prestigiului unităţii de învăţământ prin implicarea tuturor factorilor din comunitatea locală în 

desfășurarea proiectului propus. 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

Continuitatea proiectului va fi asigurată de : 



- continuarea proiectului educațional prin transformarea acestuia în proiect de concurs național  și  

includerea unui simpozion pentru cadre didactice pe tema obiceiuri și tradiții  de primăvara; 

- includerea bunelor practici în strategiile grădiniţei; 

- continuarea anuală a activităţilor de colaborare; 

- menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului; 

- extinderea bunelor practici la alte unităţi de învăţământ din oraş, judeţ și din țară. 

 

PARTENERI : 

- Inspectoratul Școlar Judeţean Dâmbovița;  

- Școala Gimnazială ,,Diaconu Coresi’’- Fieni  

- Primăria Orașului Fieni și Consiliul Local; 

- Centrul Cultural ,,Mihai Lupescu’’ 

- Biblioteca  oraș Fieni 

- Biserica ,,Sfântul Nicolae’’ 

 

PERSOANE DE CONTACT: 

Suditu Raluca- tel. 0726696786 

e-mail raluca7suditu@yahoo.com 

Marina Antoaneta- tel. 0731325577,  

 e-mail antoaneta_marina@yahoo.ro 

Grădinița PP,,Dumbrava Minunată’’-Fieni-tel-0245774488 

e-mail dumbravaminunata2013@yahoo.com 

 

PROMOVAREA CONCURSULUI: 

- popularizarea concursului în unitate, în comunitate, în cadrul cercului pedagogic, pe site-uri de 

socializare; 

- postarea regulamentului pe site-ul grădiniței, ISJ, CCD, Didactic.ro; 

- popularizarea rezultatelor în unitate şi buletin informativ FiiEnei. 
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Anexa 1 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Proiect educațional interjudețean 

,, PRIMĂVARA- ANOTIMPUL GINGĂȘIEI ȘI AL PURITĂȚII SUFLETEȘTI” 

EDIȚIA  A III-A 

 

Numele şi prenumele coordonatorului: ............................................................................. 

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

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

Loc. ................................................................................................................................... 

Judeţul ................................................................................................................................ 

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

Preşcolari/Elevi participanţi: 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

    Cadru didactic, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Grupa/ Clasa 

 

Secţiunea Titlu  lucrării 

 

1.     

2.     

3.     



 

Grădiniţa PP ,,Dumbrava Minunată’’                         Şcoala/Grădiniţa…………                      

Localitatea Fieni, str. Teilor, Nr.14                                              Localitatea………… 

Județul Dâmbovița                                                                       Judeţul…………….                          

Nr……......din…………..…..                                Nr………… din………………..  

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

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

- Grădiniţa cu Program Prelungit ,,DUMBRAVA MINUNATĂ’’-Fieni, reprezentată de director, 

prof.inv.preșc. Suditu Raluca în calitate de director şi prof. Marina Antoaneta, prof. Suditu Raluca, 

ed. Teodoroiu Ofelia, prof. Vîlcea Cătălina, prof. Popescu Daniela, în calitate de coordonatori ai 

concursului interjudețean „ Primavara-anotimpul gingășiei și al purității sufletești”, ediţia a III-a, 

2018- 2019  
şi 

-................................................................................................................................,reprezentată de 

................................................................................, în calitate de director 

şi................................................................................................................................ în calitate de partener. 

Durata:  ianuarie-iunie 2019  

1. Obiectul contractului: 

            Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator și partener în 

vederea organizării și desfășurării concursului regional „Primavara-anotimpul gingășiei și al purității 

sufletești”, ediţia a III-a, 2018- 2019 din cadrul proiectului cu același titlu. 

2. Grup țintă: preșcolari /elevi din învățământul primar și cadre didactice îndrumătoare  

3. Grădiniţa organizatoare se obligă  
 - Să distribuie regulamentul concursului unităţilor partenere; 

          - Să colecteze lucrările realizate de către parteneri; 

          - Să organizeze o expoziţie cu lucrările preşcolarilor, şcolarilor; 

          - Să asigure jurizarea lucrărilor;  

          - Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute; 

          - Să mediatizeze rezultatele concursului. 

 Unitatea preşcolară/şcolară participantă se obligă: 
 - Să desemneze un coordonator pe grădiniţă/şcoală; 

 - Să înscrie copiii (preşcolarii şi elevii) în concurs; 

 - Să expedieze lucrările înscrise în concurs pe adresa grădiniţei coordonatoare ;  

 - Să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului; 

 - Să distribuie participanţilor diplomele, acordurile de parteneriat şi adeverinţele cadrelor 

didactice participante . 

4.Durata acordului: 

  Acordul intră in vigoare la data semnării acestuia și este valabil in perioada derulării proiectului. 

  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. 

Grădinița cu P.P. ,,Dumbrava Minunată’’                            Școala/ Grădinița…………………. 

Director                                                                                 Director 

Prof. Suditu Raluca 


