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FIŞA DE PREZENTARE A PROIECTULUI 

 

 

 

1. Titlul proiectului : ,,Lumina divina la malul marii” 

2. Coordonator proiect: Prof. Gornea Anica, Prof.Adam Georgeta 

3. Parteneri :  
Casa Corpului Didactic Constanţa, Palatul copiilor Constanţa, MUZEUL DE ARTĂ , Primăria Municipiului 

Constanţa, Muzeul de Arta Populara, Biserica Ortodoxă „Sf. Ioan Botezatorul” Constanţa,., EUROPE DIRECT 

Constanţa, DOBROGEA S.A, Fundatia Ave Maria, Căminul pentru persoane vârstnice, Faleză Nord, Constanţa. 

Grădiniţa Robotel Constanta, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 – Constanţa, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.13  

Botoșani, Grădiniţa OP Nr. 2, Murfatlar, Constanţa, Şcoala gimnazială Nr. 7,, C-tin Brâncoveanu”, Galaţi, 

Gradiniţa OP Nr 4, Focşani, Vrancea, Grădiniţa Anghel Saligny Feteşti, Ialomiţa, Grădiniţa Joiţa, Giurgiu, 

Grădiniţa Murighiol, Tulcea, Grădiniţa Nr.3 Roşiori de  Vede, Teleorman,, Grădiniţa PP Nr. 24 Braşov, 

Grădiniţa Draga mea, Satu Mare, Şcoala cu clasele I-VIII Buciumeni, Dâmboviţa, Grădiniţa Ciocârlia de Jos, 

Constanţa, Grădiniţa PP Nr. 203 Bucureşti, Grădiniţa  Nr. 1 Videle, Teleorman, Liceul Teoretic ,,Callatis”, 

Mangalia, Constanţa, Şcoala cu clasele I-VIII ,,Nicolae Tonitza” Constanţa, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.21,  Sibiu, 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 ,, Mircea cel Bătrân”, Giurgiu, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1, Brezoi, Prahova, Liceul 

Teoretic ,, Nicolae Iorga”, Botoșani, Şcoala cu clasele I-VIII Dimitrie Cantemir Feteşti, Ialomiţa, Centrul  Șscolar 

pentru educaţie incluzivă “MARIA MONTESSORI, Constanţa”,  Palatul Copiilor Timişoara, Clubul Copiilor Târgu 

Neamţ, Neamţ,  Clubul Copiilor Turda, Cluj, Şcoala Generală GRIGORE SILAȘI, Beclean/Bistriţa- Năsăud,  

Şcoala cu clasele I-VIII Todireşti/Vaslui, 

 

4. Persoana de contact pentru înscriere: Staruiala Mihaela ,0723667904, Popescu Marioara, 

0720.521331, Florescu Laura, 0722.312668, email- gon21cta@yahoo.com  /  luminadivina@yahoo.com, 

grsteldemare@yahoo.com 

5. Categoria în care se încadrează proiectul :cultural-artistic 

6. Descriere a proiectului prin obiective: Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare 

contribuie la formarea unui cetăţean european cu o cultură naţională complexă, capabil să inţeleagă lumea 

din jurul său. Pentru apropierea copiilor de obiceiurile şi tradiţiile locale, precum şi cunoaşterea acestora, 

dorim să stimulăm creativitatea, dialogul cultural şi să reînviem datini păstrate din vechime de către poporul 

român. Cu atât mai mult avem datoria de a scrie in sufletele copiilor cu litere de aur obiceiurile şi tradiţiile 

noastre, de a-I învăta să le preţuiască şi să le respecte, de a-i deprinde să iubească meleagurile natale, portul 

românesc şi pe români. Copiii înscrişi în acest proiect se vor manifesta prin lucrări practice şi plastice realizate 

cu iubire, dăruire, păstrându-şi identitatea, valorizând istoria, credinţa şi obiceiurile locurilor din care provin. 
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7. Durata proiectului: 1 aprilie-31 decembrie 2013 
8. Grupul ţintă: preşcolari ,şcolari, cadre didactice 

9. Modalitatea şi perioada de înscriere 
Etapa I 

o Înscrierea participanţilor prin trimiterea fişei de înscriere la adresa de e-mail: gon21cta@yahoo.com, 

luminadivina@yahoo.com, grsteldemare@yahoo.com  şi în plicul cu lucrări, până la data de 12 mai 2013  
o Depunerea lucrărilor  se va face  în perioada  1 aprilie  - 12 mai 2013 (data poştei) pe adresa: Grădiniţa 

Steluțele mării, Constanţa Str. Corbului Nr.2 cu menţiunea ,,pentru concursul  < LUMINĂ DIVINĂ LA 
MALUL MĂRII> ”.  

o Un cadru didactic poate participa la una sau mai multe secţiuni, cu maxim 3 lucrări la fiecare secţiune; 

o Pentru fiecare lucrare se va menţiona pe o etichetă, tehnoredactată în Times New Roman cu caractere de 
12: titlul lucrării, numele şi prenumele preşcolarului/elevului, grupa/clasa, îndrumătorul, şcoala, localitatea, 

judeţul. Eticheta se va lipi în colţul din dreapta jos al lucrării (faţă) pentru pictură, desen, colaj. Pentru 
felicitări se va lipi pe spatele lucrării în colţul din dreapta jos, iar pentru decoraţiunile de Paşti – se vor 

ataşa astfel încât să nu intervină major în aspectul lucrării. 
Pachetul cu lucrări va conţine şi fişa de înscriere precum şi un plic A4  autoadresat şi timbrat – timbru 3 lei .  

Lucrarile se pot trimite pe numele organizatorului Staruiala Mihaela, la adresa: Grădiniţa Steluțele Mării, 

Constanţa Str. Corbului Nr.2, Cod. 900247  Constanţa, Jud. Constanţa sau a organizatorului Florescu Laura, 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8, Constanta, B-dul I. C. Brătianu, Nr. 68, Cod 900247  Constanţa, Jud. Constanţa 

Se vor acorda premiile I, II, III, premii speciale şi menţiuni pentru fiecare nivel şi diplome de participare 

tuturor preşcolarilor şi elevilor. Pe diplome va fi precizat şi numele cadrului didactic îndrumător. 

11. Modul de jurizare şi criterii  

 Nu se admit lucrări realizate pe copii xerox.  

 Se iau în considerare lucrările realizate de copii, intervenţia adultului contribuind la 

descalificarea lucrării.. 

 Se punctează lucrările care respectă caracterul pascal.  

 Originalitatea şi respectarea temei. 

 Jurizarea lucrărilor se va face în perioada: 16-17 mai 2013 de către specialişti ai instituţiilor partenere 

şi organizatori. Se vor acorda diplome pentru  premiile I, II, III, premii speciale şi menţiuni pentru fiecare 

nivel şi diplome de participare tuturor preşcolarilor şi elevilor. Pe diplome va fi precizat şi numele cadrului 

didactic îndrumător.  

12. Calendarul activităţilor  

 

ETAPA I    LUMINĂ DIVINĂ LA MALUL MĂRII   (PAȘTI) 
 

 

PERIOADA 

 

CALENDARUL ETAPELOR PROIECTULUI 

 

 
1 aprilie  2013 

 

Postarea proiectului pe site – ul ISJ Constanţa, Ialomița, Botoșani, Brasov, 
Bucuresti  www.didactic.ro, www.educatoarea.ro  

1 aprilie – 12 mai  2013   Înscrierile se realizează prin completarea Fişei de înscriere (Anexa II) şi 

expedierea acesteia, prin poştă, odată cu lucrările participante. 

1 aprilie – 12 mai 2013 Realizarea lucrărilor în incinta unităţilor de învăţământ participante 

Derularea unor activităţi educative, practico-aplicative cu participarea 
colaboratorilor (preotului, a părinţilor, pictori, patiser ) 

Participarea la slujba religioasă pentru sfânta împărtăşanie 

1 aprilie – 12 mai  2013   Expedierea, prin poştă, a maxim 3  lucrări pe secţiune, realizate pe tema 
propusă.  

 
 

16-17 mai 2013 

Organizarea expoziţiei în incinta Palatului Copiilor, Primăriei municipiului 
Constanţa, Direct Europe Constanţa  

(organizarea standurilor, aşezarea lucrărilor pe panouri, în colaborare cu 

parteneri implicaţi în proiect  – Primăria, Casa Corpului Didactic, Palatul 
Copiilor) 

Jurizarea lucrărilor aflate în concurs 
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18 mai  2013 
 

Vernisajul expoziţiei şi acordarea premiilor   

 

20 mai – 30 iunie 2013 

Completarea şi expedierea diplomelor pentru preşcolari şi elevi, 

pentru cadrele didactice participante. 

Secţiuni concurs: 

1. Desen, colaj, pictură 
2. Felicitări de Paşti – tehnica de lucru la alegerea fiecărui participant (colaj, tempera, acuarele, creioane 

colorate, carioca, materiale refolosibile etc); 
3. Ouă încondeiate – în diferite tehnici: ceară, acuarele, vopsite cu plante etc. 

4. Decoraţiuni de Paşti 
13. Evaluarea  

Se vor organiza  expoziţii cu lucrările participanţilor în incintele: ISJ Constanţa, Palatul Copiilor Constanţa, 

Primăriei municipiului Constanţa, Direct Europe, O.T.I.M.M.C., albumul fiecarei etape, postere, CD, broşuri, 
pliante 

Prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor, comunicărilor ştiinţifice care se vor desfășura în ţară; 
Evidenţierea preşcolarilor şi elevilor participanţi la serbarea de sfârşit de an 

 

Succes tuturor participantilor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


