
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonatori:     
Director prof. Scannel White Elaine 
Insp. șc. general prof. Bancea Gheorghe 
Insp. de spec. prof. Souca Valentina 
Director CCD prof. Forţ Corina Emilia 
Director prof. Negru Emilia 
Vicepreşedinte ONG Flonta Lavinia 
 
Obiective cadru: 
Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii 
copiilor prin origami, pictură; 
Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor preşcolari şi 
şcolari; 
Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice; 
Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice 
în abordarea creativitatii;  
Descoperirea şi atragerea în proiect a unui număr cât 
mai mare de preşcolari şi elevi cu înclinaţii spre 
activitatile plastice şi practice. 
 
Grup ţintă: cadre didactice și copii din învățământul 
preuniversitar românesc și internațional. 
Secţiuni propuse:  
1. Etapa locală_10-14.02.2014 

2. Etapa județeană: 17-21.02.2014  

3. Etapa națională: 24.02-14.03.2014 

4. Etapa internațională: 24-28.03.2014 

Parteneri: 
MEN România - Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Sălaj 
„St. Mary & St. Thomas” Catholic 
Primary School Gateshead  Blaydon  
England 
Casa Corpului Didactic Sălaj  
Grădiniţa cu PP “Ion Creangă” Zalău 
Sălaj 
Asociaţia “Ion Creangă” Zalău Sălaj 
România 

Cadre didactice implicate in organizarea si desfasurarea proiectului:  

 

Itemii proiectului: 
1. Artă: origami, pictură 

 Realizarea de lucrări 
plastice/expoziţie 

 Diplome de participare /                    
de coordonator / premii  

2. Activitate de voluntariat 

 Adeverinţă ONG 

3. Parteneriat internaţional între         
instituţiile şcolare implicate 

 Acord de parteneriat 

 
England: Claire Jordan, Louise Gourley, Iain Knox, Collette Bell, Chris Lucas, 
Rosie Murphy, Linda Lake, Yvonne Sexton, Leigh Lamb, B. Harrison, A. 
Kennedy, L. Morris, A. Innerdale, G. Wilders, L. Palla, A. Holmes, L. Humble, 
Strong, C. Todhunter /„St. Mary & St. Thomas” Catholic Primary School–
Gateshead 
Romania: Muresan Mindrica, Fekete Timea, Lupse Gabriela, Milas Cristina, 
Petrean Mariana, Ungur Cristina, Banut Veronica, Soran Iuliana, Cuc Lavinia, 
Pop Rodica, Durus Octavia, Toma Florita, Curta Lucia, Oros Victoria, Iov Dorina, 
Pop Maria, Molnar Rozalia, Major Katalin, Strîmbu Iulia, Szabo Erika, Vezelovici 
Gelia 

“LA JOACĂ CU FLORI DE PRIMĂVARĂ” , Ediţia a III-a, 2014 
Tehnici de realizare: origami, pictură. 

2014, The Third Edition of the International School ART Project,  
“Playing with spring flowers” via origami, painting 

  

Proiect educaţional internaţional  
de evaluare a competenţelor specifice 

domeniului artă 

Date: 10/02-14/04/2014 
Time: 8 weeks/ 8 săpt. 
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Gradinita cu PP “Ion Creanga”  
Romania, Loc: Zalau, Str.Closca, Nr. 37,  
Judeţ: Salaj, CUI 32019818; cod poştal: 450053 

Art. 1. Organizatorul 
Organizatorul proiectului este ISJ Salaj prin Gradinitacu PP “Ion Creanga” Zalau, Salaj, 
Romania.   Partenerul international este Scoala ”St. Mary & St. Thomas” Blaydon, 
Anglia. Prin acest proiect, organizatorul doreste să pună în valoare experienţa, 
creativitatea de care dau dovadă cadrele didactice si copiii din învăţământul 
preuniversitar. Proiectul se va derula sub prevederile prezentului regulament, care este 
obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul poate modifica prezentul regulament 
pe parcursul desfăşurării activitatii, anunţând, in prealabil, toţi participanţii. 
Art. 2. Condiţii de participare 
La acest proiect pot participa toate cadrele didactice si copiii din învăţământul 
preuniversitar. 
Art. 3. Durata şi mecanismul proiectului 
Proiectul “La joacă cu flori de primăvară”, ediţia a III-a, 2014,  se desfăşoară, în 
perioada 10 februarie – 14 aprilie 2014. Parteneriatul şcolar internaţional “La joacă cu 
flori de primăvara”_ediția a III-a, 10.02-14.04.2014, face parte din programul 
„Grădiniţa ++, un pas spre un mediu curat - Copiii soarelui”, inclus în 
CAER_2013_poziţia 875. Participarea la acest proiect implică parcurgerea mai multor 
etape şi anume: 

1. Etapa locală_10-14.02.2014 

Activitate  specifică domeniului ARTĂ  - Pentru etapa locală copiii vor realiza sub 
îndrumarea cadrului didactic lucrări plastice având ca temă “La joacă cu flori de 
primăvară” utilizând ca tehnică de lucru: pictura. Cadrul didactic va selecta pentru 
tehnica de lucru pictură—1 lucrare /format A4 care va participa la etapa națională. 

2. Etapa județeană: 17-21.02.2014  

Activitate  specifică domeniului ARTĂ  - Pentru etapa județeană copiii vor realiza sub 
îndrumarea cadrului didactic lucrări plastice având ca temă “La joacă cu flori de 
primăvară” utilizând ca tehnică de lucru: origami. Cadrul didactic va selecta pentru 
tehnica de lucru origami—1 lucrare care va participa la etapa națională. 

3. Etapa națională: 24.02-14.03.2014 

Organizarea expoziției ”La joacă cu flori de primăvară” cu lucrările_pictură și origami_ 
trimise de către cadrele didactice din țară în urma selecțiilor efectuate de către acestea în 
etapele anterioare/ locală și județeană. Pentru această etapă cadrul didactic va 
trimite prin poștă următoarele materiale:  
a. Fişa de înscriere în proiect_2 exemplare şi Acordul de parteneriat_2 exemplare,  
completate şi ştampilate (model în anexa proiectului) 
b.  Cele 2 lucrări plastice selectate,  respectiv la etapa locală_pictura și la etapa 
județeană_origami, aplicate pe suport de carton colorat. Pe fiecare lucrare (frontal), în 
colţul din dreapta, jos, se va aplica eticheta (model în anexă), și se va completa cu 
majuscule: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului, clasa/grupa, şcoala/gradinita, 
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul, ţara. Atenţie! 
Lucrările plastice trimise nu se vor restitui autorilor. 
c. Copia după taxa de participare la proiect, respectiv 20 lei / cadru didactic 
Taxa de participare va fi achitată catre Asociatia Ion Creanga Zalau, CIF: 28315750,  în 
Contul  bancar (IBAN): RO87BPOS32007709987RON02 deschis la S.C. Bancpost S.A. 
Zalău, până la data de 14.03.2014. În momentul achitării se va preciza obligatoriu numele 
dumneavoastră şi taxă proiect educaţional.                                                             
d. Un plic A4 timbrat  şi autoadresat în funcţie de destinaţie (plicul va fi utilizat pentru 
expedierea către dvs a documentelor proiectului, diplomelor etc.- atenţie! la destinatar 
completati cu adresa unde doriţi să trimitem materialele, iar la expeditor cu adresa de 
mai jos.) 
OBS: trimiterea prin poştă a materialelor proiectului o veti realiza pana la data de 
14.03.2014 pentru toate etapele pe adresa: Grădiniţa cu PP “Ion Creangă”, loc. Zalău, 
str. Cloşca, nr. 37, jud. Sălaj, cod poştal 450053, tel: 0040.0260.612.415; tel: 
0753.041.522. 
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4. Etapa internațională: 24-28.03.2014 

Organizarea expoziției ”La joacă cu flori de 
primăvară” cu lucrările_pictură și origami_ 
trimise de către cadrele didactice din țară și din 
străinătate + Activitate organizată de cadrul 
didactic participant la proiect cu copiii / elevii, 
părinţii etc. de îngrijire, plantare de flori, butaşi, 
pomişori - de la aceasta activitate se va selecta o 
fotografie  sugestivă care se va trimite pe mailul 
asociatiaioncreangazalau@yahoo.com si care va 
constitui dovada pentru eliberarea unei 
adeverinţe care atesta munca de voluntar verde 
în cadrul Asociaţiei “Ion Creangă” pe perioada 
implicarii în acest proiect internaţional. 
Diseminarea rezultatelor proiectului prin 
intermediul paginilor web a partenerilor 
implicati: 07-11.04.2014 
Expedierea documentelor proiectului către 
participanţi: fișa de înscriere vizată, acord de 
parteneriat, adeverinţă pentru activitatea de 
voluntariat din cadrul proiectului, diplome cu 
premii pentru elevi, diplome de coordonatori 
pentru cadrele didactice implicate:07-14.04.2014 
Înscrierea în proiect– se face automat prin trimiterea 
prin poşta a plicului cu materialele solicitate. 
Prin trimiterea plicurilor cu materialele pentru  
proiectul “La joacă cu flori de primăvară” Ediţia a III-
a, 2014, participanţii sunt de acord să se conformeze 
şi să respecte activităţile propuse. 
Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic 
care doreşte să participe (anexa 1) şi  acordul de 
parteneriat (anexa 2) - (un exemplar ramâne la 
organizator, iar un exemplar va fi returnat 
participantului) vor fi completate şi trimise odată cu 
lucrările copiilor. 
Un cadru didactic poate participa la etapa națională și 
la etapa internațională cu un nr de 2 lucrări care 
respecta tematica dată, aplicate pe carton colorat 
+fotografia trimisă online. 
Se vor acorda premiile I, II, III, Menţiune, Premiu de 
Excelenta pentru fiecare nivel de clasă/grupa / 
diplome de participare copiilor, de coordonator 
cadrelor didactice. Nu se admit contestaţii. 
Expoziţia cu lucrările plastice va avea loc la             
Gradinita cu PP “Ion Creanga”, în data de 18.03.2014. 
Taxa de participare de 20 lei, pentru fiecare cadru 
didactic înscris, include cheltuieli pentru tipărirea 
diplomelor, organizarea expoziţiei şi a altor materiale 
necesare în proiect. 
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ANEXA 1   
  

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
Vizat, 
Director   
L.S. 

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

Proiect educaţional internaţional  
“LA JOACĂ CU FLORI DE PRIMĂVARĂ” , Ediţia a III-a, 2014 

  
Termen limită de înscriere: 14.03.2014 

  

Date unitate scolara unde sunteti angajat (a): 
Unitatea şcolară................................................................................................................ 
Localitatea...................................................................Judeţul.......................................... 
Tara.................................................................... 
Număr de telefon................................................. 
E-mail.................................................................. 
  
Date de contact cadru didactic participant / coordonator:  
Numele si prenumele: .............................................................., functia............................... 
tel......................................, e-mail............................... 

  
Copii / şcolari participanţi: 

  
Nr.crt Numele şi prenumele preşcolarului / şcolarului 

care a realizat lucrarea plastică 

Grupa/Clasa 

1   
  

  

2   
  

  

Parteneriatul şcolar internaţional “La joacă cu flori de primăvara”_ediția a III-a, 10.02-14.04.2014 
 face parte din programul „Grădiniţa ++, un pas spre un mediu curat - Copiii soarelui”, inclus în CAER_2013_poziţia 875. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Încheiat azi , 13.02. 2014  
1. Părţile partenere:  
MEN prin ISJ Salaj - Gradinita cu PP “Ion Creanga”, reprezentată prin director prof. Negru Emilia si cadrele didactice Cuc  
Lavinia, Toma Florita, Muresan Mindrica, Fekete Timea, Lupse Gabriela, Milas Cristina, Petrean Mariana, Ungur Cristina, Banut 
Veronica, Soran Iuliana, Pop Rodica, Durus Octavia, Curta Lucia, Oros Victoria, Iov Dorina, Pop Maria, Molnar Rozalia, Major 
Katalin, Strimbu Iulia, Szabo Erika, Vezelovici Gelia  
si ONG -Asociatia “Ion Creanga” Zalau, reprezentata prin vicepresedinte Flonta Lavinia  
în calitate de Organizator Romania şi  
“St. Mary & St. Thomas” Aquinas Catholic Primary School, England, Stella Lane, Blaydon, Gateshead, NE21 4NE reprezentată 
prin director prof. Elaine White Scannel si cadrele didactice Claire Jordan, Louise Gourley, Iain Knox, Collette Bell, Chris Lucas, Rosie 
Murphy, Linda Lake, Yvonne Sexton, Leigh Lamb, B. Harrison, A. Kennedy, L. Morris, A. Innerdale, G. Wilders, L. Palla, A. Holmes, L. 
Humble, Strong, C. Todhunter 
în calitate de Organizator Anglia şi  
Unitatea scolara………………………………………............................…..............................................................................................,  
Strada........................……………......................, Nr.…..…, Localitatea………….................................… Judeţul………....................., 
Tara…………………………………………………,.......................................... reprezentată prin director ………………………………….....................  
si cadrul didactic ..........................................................................................................................în calitate de Partener.  
2. Obiectul contractului:  
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener în vederea desfăşurării de 
activităţi extraşcolare în instituţia organizatoare prin proiectul educaţional internaţional ”La joacă cu flori de primăvară”. 
Tehnici utilizate: pictură, origami.                                                                                        Nr.03 / 13.02.2014_ONG  
3. Grup ţintă: Cadre didactice şi copii din invatamantul preuniversitar.     L.S. 
 
4. Obligaţiile părţilor:   
A) Organizatorul se obligă :  
- să informeze unitatile scolare despre desfăşurarea proiectului;   
- să organizeze activităţile prevăzute în proiectul educaţional;   
- să respecte termenele de desfăşurare a parteneriatului;   
- să trimita materialele proiectului, diplomele si acordul de parteneriat participantilor la proiect. 
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:   
- să mediatizeze proiectul în şcoală/ gradinita;   
- să pregătească si sa realizeze lucrările cu copiii conform tematicii date;   
- să desfăşoare activitatile propuse respectând calendarul proiectului;   
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului.   
5. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada semestrului II al anului şcolar 
2013 – 2014.  
6. Clauze finale ale acordului:   
Proiectul educaţional internaţional “La joacă cu flori de primăvară” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte 
stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de invatamant din tara si din strainatate.  
Parteneriatul şcolar internaţional “La joacă cu flori de primăvara”_ediția a III-a, 10.02-14.04.2014, face parte din programul 
„Grădiniţa ++, un pas spre un mediu curat - Copiii soarelui”, inclus în CAER_2013_poziţia 875. 
  
Grădiniţa cu PP “Ion Creangă” “St. Mary & St. Thomas” Aquinas Catholic Unitatea şcolară: 
 Primary School ………………………………………… 
Director: prof. Negru Emilia Headteacher: Scannel White Elaine Director……………………… 

Semnătura ________________ Semnătura_____________ Semnătura _____________ 

L.S. L.S. L.S 
Nr. 106/ 13.02.2014 Nr. 390/3328/13.02.2014 Nr.______/_______2014 
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ACORD DE PARTENERIAT 
 

Date: 10/02-14/04/2014 
Time: 8 weeks/ 8 săpt. 
 
TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 14.03.2014 

 



 
 
 
 
 
 

ETICHETA_Pictura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETICHETA_Origami 
 
 Titlul lucrării:____________________________________________________________ 

 Numele şi prenumele copilului:______________________________________________ 
Clasa/grupa:_____________________________________________________________ 
Școala/gradinita: _________________________________________________________ 
Nnumele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: _____________________________ 
Localitatea: ______________________________________________________________ 
Judeţul:_________________________________________________________________ 
Țara:___________________________________________________________________ 
Parteneriat şcolar internaţional “La joacă cu flori de primăvara”_ediția a III-a, 10.02-14.04.2014 
 

Titlul lucrării:____________________________________________________________ 
 Numele şi prenumele copilului:______________________________________________ 
Clasa/grupa:_____________________________________________________________ 
Școala/gradinita: _________________________________________________________ 
Nnumele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: _____________________________ 
Localitatea: ______________________________________________________________ 
Judeţul:_________________________________________________________________ 
Țara:___________________________________________________________________ 
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