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Copilăria este un tarâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. 

Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin… 

Copilăria  este o lume fermecată, duioasă, lină, în care orice se poate întâmpla absolut orice ! 

Copilăria este  singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate. În care 

plângem şi râdem în acelaşi timp, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care suntem 

singuri şi totodată cu toată lumea. 

Ea singura veselă şi nevinovată. 

1 iunie este ziua in care se celebreaza miracolul nasterii, miracolul puritatii, dar si intoarcerea 

la inocenta. Nu exista limite de varsta cand vine vorba de a sarbatori Ziua Copilului.  Oricare dintre 

noi, pitic sau voinic, are voie sa se simta copil  si chiar este necesar ca macar o data pe an sa lasam in 

urma problemele de zi cu zi, sa zambim curat, sa ne aducem aminte de parinti si sa simtim ca ludicul 

infloreste in  inimile noastre. Când începe şi când se termină copilăria? Nu ştim. 

Copiii de astăzi nu mai au copilărie. Trăiesc în spaţii închise, limitate aproape tot timpul, în 

faţa ecranului calculatorului, vorbind zi şi mai ales noapte cu prieteni de peste mări şi ţări, dar 

neştiind să bată la uşa vecinului şi să-l invite pe fiul acestuia la o plimbare cu bicicleta sau o 

"expediţie“ prin parcurile sau pădurile din apropiere. 

Copiii noştrii trăiesc acum într-o lume virtuală, dominată de monştrii imaginari, filme de 

groază,  muzică zgomotoasă, care nu reuşeşte să atingă nici o coarda a sufletului lor . Este datoria 

noastră să le povestim că poate fi şi altfel, că există şi un alt mod de a-ţi trăi copilăria! 
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Este datoria noastră să le spunem povesti, să le punem cartea in mână,să le vorbim despre 

frumos şi bine, despre păsări şi fluturi. 

Vom ajunge la o vârstă la care vom dori să aruncăm peste  umăr un pumn de speranţe, pentru 

a înflori sub mângâierea zânelor cu trup de mărgean şi a piticilor cu bărbi de cleştar, spre a le putea 

vorbi nepoţilor noştri despre o copilărie cum n-a mai fost. 

Proiectul de faţă pune in evidenta importanta activitatilor extracurriculare, extrascolare prin  

care ii  determinam pe copii  sa fie mai apropiati,  sa lege  prietenii,  sa  colaboreze,  sa faca 

schimburi de experienta, sa faca cunoscute produsele prin care isi exprima sensibilitatea, imaginatia 

si fantezia creatoare. 
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TITLUL PROIECTULUI: “Copilarie, ani de bucurie” 

INSTITUTIA INIȚIATOARE : Gradinita cu program prelungit “Stelutele Marii”, Constanta 

COORDONATORI PROIECT: 

 Director, prof. Georgeta ADAM 

 Prof. Inv. Presc. Georgiana CIARA 

 Prof. Inv. Presc. Mihaela LUCA 

PARTENERI : 

 Inspectoratul Scolar Judetean Constanţa 

 Inspector Proiecte şi Programe Educative 

Prof. Paula Iordan 

 Inspector Învăţământ Preprimar 

Prof. Irinela Nicolae 

 Consiliul Judeţean Constanţa 

 Clubul AMICII, CONSTANTA 

 Gabi Soare 

 Comitetele de părinţi 

 Maritimo Mall, Constanta 

 Europe Direct 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 

 Seidamet Cidem 

 Savu Mioara 

 Cherim Side 

 Vasile Paulina 

 Nachiu Laura 

 Radu Victorita 

 Nicoara Mioara 

 Cadrele didactice coordonatoar de proiect din untatile partenere 

 

BENEFICIARI: Prescolarii Gradinitei „Stelutele Marii”, Constanta 

 

GRUP ŢINTĂ : 
 Preşcolari si scolari; 

PERIOADA : 
 27 Mai 2013 – 31 Mai 2013 

TIPUL PROIECTULUI:   CULTURAL-ARTISTIC 
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OBIECTIVE : 
a) Privind preşcolarii : 
  Să identifice drepturile şi  îndatoririle copilului prin intermediul activităţilor desfăşurate; 

  Să analizeze critic noţiunile însuşite, exprimându-şi punctul de vedere; 

  Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă; 

  Să stabilească relaţii de prietenie cu alţi copii prin derularea în comun a unor evenimente; 

  Să combine materialele şi tehnicile de lucru pentru obţinerea unor produse complexe 

(coifuri, măşti, cadouri, etc.); 

  Să participe activ şi afectiv la sărbătorea Zilei Copilului 

 

b) Privind cadrele didactice : 
 Familiarizarea cadrelor didactice cu noi strategii şi stiluri manageriale de proiect şi 

parteneriat; 
 Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educativ care să 

motiveze copilul cadrul procesului instructiv educativ, dar si in afara acestuia 

 

c) Privind partenerii : 

 Conştientizarea părinţilor şi a celorlalţi factori educativi de rolul lor în dezvoltarea şi 

educarea copiilor; 

 Facilitarea accesului copiilor la acţiunile comunităţii. 

 

RESURSE UMANE : 

 Preşcolarii Grădiniţei Stelutele Marii; 

 Educatoarele grupelor de preşcolari; 

 Părinţii; 

 Comunitate 

RESURSE MATERIALE : 

 Mijloace audio-vizuale 

 Fotografii şi imagini 

 Coli albe şi colorate 

 Creioane colorate 

 Carioca 

 Acuarele / tempera 

 Hârtie glasată 

 Rafie 

 Carton alb şi colorat 
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 Foarfece 

 Materiale din natură 

 Materiale textile 

 Costume pentru teatru 

 Dulciuri, sucuri, jucării, baloane 

 Diplome 

 

ACTIVITATI:  
1. Activitatea nr.1 : Expozitie artistico-plastica 

 Titlul activitatii: “Copiii de pretutindeni sunt prietenii mei” 

 Data/perioada de desfasurare: 27 mai 2013 

 Locul desfasurarii: Maritimo Mall , Constanta; 

 Participanti:500 prescolari si scolari 

 Parteneri: Maritimo Mall, Constanta  

- concursul va avea trei categorii: desen, pictureă, colaj; 

- la concurs se vor inscrie prescolari si scolari; 

- compozitiile plastice vor fi realizate cu tehnica de lucru la alegere, pe suport A4; 

pe verso se aplica eticheta care va cuprinde: titlul lucrarii, numele si prenumele 

participantului, grupa/clasa, unitatea de invatamant,localitatea,numele si 

renumele cadrului didactic indrumator; 

- lucrarile inscrise in concurs nu se restituie; 

- fiecare indrumator poate inscrie maxim 3 lucrari; 

 

 Responsabili: prof. Seidamet Cidem (0768322062 / ci8de@yahoo.com), Cherim Side 

(0749056190 / syde_2007@yahoo.com) 

 Modalitati de monitorizar si evaluare:concurs, premii, diplome,adeverinte pentru cadrele 

didactice indrumatoare, expozitii; 

 
2. Activitatea nr.2 :Expozitie de fotografie 

 Ttilul activitatii: “Chip de copil fericit” 

 Data/perioada de desfasurare: 28 mai 2013 

 Locul desfasurarii: Gradinita nr.36 “Stelutele marii” 

 Participanti:300 prescolari si scolari 

 Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean, Constanta  

                   -    la concurs se pot inscrie prescolari si scolari; 

                   -    fotografia trebuie sa ilustreze tema concursului  si sa aiba ca personaj principal 

copilul in diverse  ipostaze din diferite medii(in familie,in vacanta, in parc, etc.) 

- dimensiunea fotografiilor va fi de 15X21,vor fi  lipite pe carton colorat iar pe verso 

va fi aplicata  o eticheta ce va cuprinde: titlul lucrarii, numele si prenumele 

participantului, grupa/clasa, unitatea de invatamant,localitatea,numele si 

renumele cadrului didactic indrumator; 



MINISTERUL   EDUCAŢIEI   NAȚIONALE 
GRĂDINIŢA P.P.«  STELUŢELE  MARII» 

Str. Corbului, nr. 2 Constanţa 
Tel. 0341/ 44 00 36, E-mail : grsteldemare@yahoo.ro 

Site web : www.gradinitastelutelemarii.ro 

 
 

 

 

Festivalul  Județean  « Copilărie, ani de bucurie » / Grădiniţa P.P. « Steluţele Mării» Constanţa Ediția I 

 

P
ag

e7
 

- lucrarile inscrise in concurs nu se restituie; 

- fiecare indrumator poate nscrie maxim 3 lucrari; 

 Responsabili: prof.Vasile Paulina ( 0722294753), prof. Nachiu Laura (0768121369 / 

milescu13@yahoo.com) 

 Modalitati de monitorizar si evaluare:concurs, premii, diplome,adeverinte pentru cadrele 

didactice indrumatoare, expozitii; 

 

 

3.Activitatea nr.3 : Concurs interpretare vocala 
 Ttilul activitatii: “Glas cristalin de copil” 

 Data/perioada de desfasurare: 30 mai 2013 

 Locul desfasurarii:Maritimo Mall, Constanta 

 Participanti:100 prescolari si scolari 

 Parteneri:Maritimo Mall, Constanta, Clubul “Amicii” 

- Concursul se adreseaza prescolarilor si scolarilor; 

- Suportul muzical este obligatoriu pe CD – negative;dorim ca suportul musical sa 

nu fie in format mp3; 

- repertoriul abordat de copiii poate cuprinde cantece:despre copilarie, din folclor 

romanesc sau cantece intr - o limba de circulatie internationala 

(engleza,franceza,italiana,etc.),  

 Responsabili: Marioara Savu (0763783260; 0722959600),  Mihaela Luca (0734526945), 

prof. Radu Victorita 

 Modalitati de monitorizare si evaluare:concurs, premii, diplome,adeverinte pentru cadrele 

didactice indrumatoare, imprimarea pe suport electronic; 

4.Activitatea nr.4 : Concurs de dans international 
 Ttilul activitatii: “Dansam peste mari si tari” 

 Data/perioada de desfasurare: 31 mai 2013 

 Locul desfasurarii: Maritimo Mall, Constanta 

 Participanti:200 prescolari si scolari 

 Parteneri: Maritimo Mall, Constanta 

                       Clubul “Amicii” 

- La acest concurs pot participa prescolari si scolari, in perechi sau grup; 

- Numarul maxim de participanti pentru fiecare grup este de 12; 

- Indrumaatorii formatiilor prezente in concurs vor asigura Cd-ul cu suport 

muzical in format audio 

- Costumatiile si muzica trebuie sa fie in concordanta cu tema concursului; 

- Genul abordat va fi dansul international 

(grecesc,rusesc,indian,african,japonez,etc.) 

 

 Responsabili: prof. Nicoara Mioara (0741363120/ nicoara_mioara@yahoo.com),                                

prof. Ciara Georgiana (0726187583/ stoian_grgn@yahoo.com) 
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 Modalitati de monitorizare si evaluare:concurs, premii, diplome,adeverinte pentru cadrele 

didactice indrumatoare, imprimare pe suport electronic; 

 

RESURSE FINANCIARE : 
 Asociația părinților de la Grădinița nr. 36 Steluțele Mării, Constanța; 

 Comitetele de parinti 

 Sponsorizari  

 

SPAŢII UTILIZABILE : 

 Grădiniţa „Steluţele Mării” 

 Maritimo Mall, Constanţa 

 

CONTINUITATEA PROIECTULUI 

 noua editie a proiectului , la nivel judeţean în anul şcolar 2013-2014; 

RISCURI: 
 

 Neparticiparea tuturor copiilor implicaţi; 

 Implicarea insuficientă a partenerilor de proiect; 

 Vremea  defavorabila  ce  va  impiedica  desfasurarea  concursurilor  sportive  si a 

desenelor pe asfalt 

POSIBILITATI DE PROMOVARE: 

 Pliante, scrisoarea de intenţie 

 Mass-media locală 

 Forum  ISJ Constanța. 

 Site-ul grădiniței : www.gradinitastelutelemarii.ro  

EVALUARE 
 Întâlniri ale organizatorilor şi partenerilor 

 Dezbateri 

 Expoziţie de lucrări 

 Album foto 

 Spectacol pentru copii 

 Portofolii 

 Petrecere 

ANEXE: 

 Acorduri de parteneriat încheiate cu colaboratorii externi, 

 Fise de inscriere 
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I. SECTIUNI: 

1. “Copiii de pretutindeni sunt prietenii mei” - Expozitie tematică de 

lucrări (desen, picture, activiate practica – colaj ) 

 

II. CONDITII DE PARTICIPARE: 

                      Concursul se adreseaza prescolarilor (nivel I si II) si scolarilor, clasele    primare, dar si 

cadrelor didactice care ii indruma in realizarea lucrarilor si este structurat pe 3 sectiuni:  

 Desen 

 Pictura 

 Activitate practica – colaj 

                         Compozitiile vor fi realizate pe o coala A4, lipita pe carton colorat cu chenar, 

respectand tema concursului. Taxa de participare este de 3 lei pe lucrare, pentru organizarea expozitiei 

si diploma. 

                         Un cadru didacitic poate participa cu maxim 3 lucrari pentru fiecare sectiune. 

                         Fiecare lucrare va avea atasata o eticheta (pe verso, in dreapta jos,pentru a nu acoperi 

lucrarea copilului) care va contine urmatoarele informatii 

 Titlul lucrarii 

 Numele si prenumele copilului 

 Gradinita/Scoala 

 Sectiunea 

 Numele cadrului didactic indrumator 

                          Depunerea lucrarilor se va face prin posta in perioada 29.04.2013 – 18.05.2013 (data 

postei) la adresa Grădiniţa Steluțele mării, Constanţa Str. Corbului Nr.2 cu menţiunea ,,pentru 

concursul  < Copilarie, ani de bucurie!> ”.  

Pachetul cu lucrări va conţine şi fişa de înscriere, precum şi taxa de 3 ron pentru fiecare lucrare, 

un plic A4  autoadresat şi timbrat – timbru 3 lei .   

III. CRITERII DE EVALUARE/ JURIZARE: 

 Gradul de complexitate al lucrarii 

 Tehnica de lucru 
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 Contributia individuala, talentul, gradul de originalitate si imaginatia pe care 

acesta le dovedeste prin lucrarea realizata. 

 Crearea unui spatiu plastic armonic si expresiv prin care sa fie respectate, tema, 

elementele de limbaj plastic, corectitudinea formelor si a proportiilor. 

 

IV. PROGRAM: 

                         Vernisajul si jurizarea lucrărilor se va face în perioada 27-29 mai 2013 de către 

specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori. 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.  Diplomele se vor trimite până la data de 30 iunie 

2013. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

   
27/31. 05 2013 

EXPOZITIE TEMATICA 

Unitatea de învăţământ:  

Localitatea / judeţul: 

Adresa gradinitei/ şcolii: 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

Adresa de e-mail personală / telefon: 

Adresa unde doriţi să primiţi diplomele: 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

preşcolarilor/elevilor 
Secţiunea Grupa/Clasa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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I. SECTIUNI: 

2. “Chip de copil fericit” - Expozitie tematică de fotografie 
II. CONDITII DE PARTICIPARE: 

                         Concursul se adreseaza prescolarilor (nivel I si II) si scolarilor, clasele  primare, dar si 

cadrelor didactice care trebuie sa trimita fotografii care surprind copilul, ca subiect principal in 

diversele sale ipostaze din diferite medii, si sugereaza cat mai bine tema concursului. 

                         Fotografiile  trebuie sa fie de dimensiunea 15:21 , lipite pe carton colorat. Taxa de 

participare este de 3 lei pentru fiecare fotografie inscrisa, pentru organizarea expozitiei si diplome. 

                         Un cadru didacitic poate participa cu maxim 5 fotografii. 

                         Fiecare fotografie va avea atasata o eticheta (pe verso, in dreapta jos,pentru a nu 

acoperi lucrarea copilului) care va contine urmatoarele informatii 

 Titlul  

 Numele si prenumele copilului 

 Gradinita/Scoala 

 Sectiunea 

 Numele cadrului didactic indrumator 

                          Depunerea lucrarilor se va face prin posta in perioada 29.04.2013 – 18.05.2013 (data 

postei) la adresa Grădiniţa Steluțele mării, Constanţa Str. Corbului Nr.2 cu menţiunea: ,,pentru 

concursul  < Copilarie, ani de bucurie!> ”.  

Pachetul cu fotografii va conţine şi fişa de înscriere, precum şi taxa de 3 ron pentru fiecare 

lucrare, un plic A4  autoadresat şi timbrat – timbru 3 lei .   

III. CRITERII DE EVALUARE/ JURIZARE: 

 Sa reflecteze gandirea creativa 

 Sa foloseasca diverse modalitati de exprimare 

 Sa se remarce prin expresivitate si sensibilitate 

 Sa aiba originalitate 

IV. PROGRAM: 

Expozitia si jurizarea fotografiilor se va face în perioada 27-29 mai 2013 de către specialişti ai 

instituţiilor partenere şi organizatori. 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. 

            Diplomele se vor trimite până la data de 30 iunie 2013. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

   
 

27/31. 05 2013 

 

EXPOZITIE DE FOTOGRAFIE 

 

Unitatea de învăţământ:  

Localitatea / judeţul: 

Adresa gradinitei/ şcolii: 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

Adresa de e-mail personală / telefon: 

Adresa unde doriţi să primiţi diplomele: 

                                                                                                        

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

preşcolarilor/elevilor 
Grupa/Clasa 

1.   

2.   

3.   
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I. SECTIUNI: 

3. “Glas cristalin de copil” – Concurs de interpretare vocala – 

solisti/ grup vocal 
 

II. CONDITII DE PARTICIPARE: 

 Concursul se adreseaza prescolarilor (nivel I si II) si scolarilor, clasele  primare, 

dar si cadrelor didactice care ii indruma.  

 Cantecele prezentate vor respecta tema festivalului (copilaria) si nu vor depasi 5 

minute. Copiii pot fi acompaniaţi de profesori de specialitate, la un instrument muzical, pot interpreta 

cântecele pe negativ sau pot cânta a capella.  

Nu este permisă interpretarea cântecelor pe pozitiv.  

            Repertoriul abordat de copii poate cuprinde cântece tradiţionale, din folclorul romănesc, 

cântece din folclorul copiilor, cântece în limba engleza, franceză, italiană etc., dar şi cântece de muzică 

uşoară.  

            La concurs, soliştii, grupurile vocale şi corurile de copii vor fi însoţiţi de cadrele didactice 

îndrumătoare. Fiecare cadru didactic indrumator nu poate avea mai mult de trei piese in 

concurs.Fiecare grup nu trebuie sa aiba mai mult de 10 membri. 

           In ziua concursului, fiecare indrumator va avea CD-ul cu negativul piesei, pe care sa scrie 

numele cantecului, interpretului si al gradinitei. 

                         Depunerea fiselor de inscriere se va face prin posta in perioada 29.04.2013 – 

18.05.2013 (data postei) la adresa Grădiniţa Steluțele mării, Constanţa Str. Corbului Nr.2 cu 

menţiunea: ,,pentru concursul  < Copilarie, ani de bucurie!> ”(provincie), sau direct la sediul gradinitei 

pentru cei din Constanta. 

Pachetul va conţine fişa de înscriere, precum şi taxa de 5 ron pentru solisti, 15 ron pentru grup, 

un plic A4  autoadresat şi timbrat – timbru 3 lei .   

Nu se admit modificări ulterioare în repertoriului comunicat în fişa de concurs.  

În perioada 20 mai -24 mai 2012 se va face repartizarea participanţilor pe intervale orare.  

După terminarea perioadei de înscriere, fiecare participant va primi prin e-mail confirmarea înscrierii 

şi ora la care se va prezenta cu formaţia în concurs.  

III. CRITERII DE EVALUARE/ JURIZARE: 
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 Prezenta scenica, dezinvoltura 

 Impostatia  

 Tehnica vocala   

 Interpretarea corecta a fiecarui fragment muzical  

 

IV. PROGRAM: 

Concursul va avea loc la data de 30 mai 2013. 

Juriul va fi format din profesori de specialitate, va nota concurenţii şi va acorda premiile I, II, III şi 

menţiuni soliştilor, grupurilor vocale pe două nivele de vârstă : nivelul I, care cuprinde copiii de 3-5 

ani şi nivelul II, copii de 5-7 ani si scolari.  

 Deciziile juriului şi orice hotărâre a acestuia sunt definitive şi fără drept de contestaţie.  
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

   
27/31. 05 2013 

 

INTERPRETARE VOCALA 

Unitatea de învăţământ:  

Adresa gradinitei/ şcolii: 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

Adresa de e-mail personală / telefon: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

preşcolarilor/elevilor 

Solist/ Grup 

vocal 
Grupa/Clasa 

Titlul piesei Durata 

1.  

 

 

 

    

2.  

 

 

 

    

3.  
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I. SECTIUNI: 

4. “Dansam peste mari si tari” – Concurs de dans 

international. 
 

II. CONDITII DE PARTICIPARE: 

 Concursul se adreseaza prescolarilor (nivel I si II) si scolarilor, clasele  

primare, dar si cadrelor didactice care ii indruma.  

 Dansurile abordate vor respecta tema concursului (dansuri internationale: 

grecesc, rusesc, indian, japonez, tailandez, majorete americane etc.) si nu vor depasi 5 minute. 

Copiii pot participa in perechi sau in grup. Numarul maxim de participanti este de maxim 12. 

Fiecare cadru didactic poate participa cu un singur numar in concurs 

           In ziua concursului, fiecare indrumator va avea CD-ul cu piesa aleasa pentru dans, format 

simplu ce poate fi citit de orice aparatura, pe care sa scrie numele dansului si al gradinitei.  

           Depunerea fiselor de inscriere se va face prin posta in perioada 29.04.2013 – 18.05.2013 

(data postei) la adresa Grădiniţa Steluțele mării, Constanţa Str. Corbului Nr.2 cu menţiunea: 

,,pentru concursul  < Copilarie, ani de bucurie!> ”(provincie), sau direct la sediul gradinitei 

pentru cei din Constanta. 

           Pachetul va conţine fişa de înscriere, precum şi taxa de 20 de ron pentru fiecare dans 

inscris in concurs 

Nu se admit modificări ulterioare în informatiile precizate în fişa de concurs.  

În perioada 20 mai -24 mai 2012 se va face repartizarea participanţilor pe intervale orare.  

După terminarea perioadei de înscriere, fiecare participant va primi prin e-mail confirmarea 

înscrierii şi ora la care se va prezenta cu formaţia în concurs.  

III. CRITERII DE EVALUARE/ JURIZARE: 

 Selectarea tematicii dansului in concordant cu tema concursului si varsta 

copilului 

 Postura corporala in timpul dansului 

 Mesajul transmis prin dans 

 Sincronizarea pasilor de dans cu muzica 

 Miscarea, gestica ritmul dansului 

 Costumatia  
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 Creatia coregrafica 

 Impresia artistic 

 Autenticitatea repertoriului 

 Concordant intre genul abordat – creatia coregrafica – costumatie – muzica 

 Desenul coregrafic va contine cel putin 1 schimbare de formatie pentru 

nivel II si doua schimbari de formatie pentru scolari. 

 

IV. PROGRAM: 

Concursul va avea loc la data de 31 mai 2013. 

Juriul va fi format din profesori de specialitate, va nota concurenţii şi va acorda premiile I, II, 

III şi menţiuni nivelul I, care cuprinde copiii de 3-5 ani şi nivelul II, copii de 5-7 ani si scolari. 

 Deciziile juriului şi orice hotărâre a acestuia sunt definitive şi fără drept de contestaţie.  
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

   
27/31. 05 2013 

Dans 

Unitatea de învăţământ:  

Adresa gradinitei/ şcolii: 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

Adresa de e-mail personală / telefon: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

preşcolarilor/elevilor 
Grupa/Clasa 

Genul de dans abordat Durata 

1.  

 

 

   

2.  

 

 

   

3.  
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