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ARGUMENT



MOTO:  NU PLANETA APARŢINE OAMENILOR, CI OMUL 
APARŢINE  PLANETEI, ŞI CEEA CE-I FACE PLANETEI  ÎŞI 
FACE LUI ÎNSUŞI.” 
                       Sieux  Seattle 

„Cu milioane de ani în urmă , o minge din rocă incandescentă se rotea  
în  jurul  Soarelui.  Încet-încet  s-a  răcit  şi  când  s-a  format  scoarţa  ,  gaze 
fierbinţi au ţâşnit  din aceasta, creând aer, nori şi apă. La sfârşit au apărut 
şi fiinţele: Pământul îşi începea viaţa!” 

E bine ca omul de mâine să ştie ce este bine şi ce este rău în raporturile  
cu planetele din univers pentru ca mai târziu, tânărul, iar apoi adultul să 
acţioneze în consecinţă.

Aşa cum ne  ocupăm de  educaţia  ecologică,de  protejarea  naturii,este 
momentul să-i învăţăm pe copii de mici câte ceva despre tainele planetelor.

         SCOP

a) promovarea dialogului şi a comunicării între preşcolari;

b) dezvoltarea  cooperării  şi  a  colaborării  între  cadre  didactice  din  unităţi 

diferite de învăţământ;

c) dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a sistemului solar

d) stimularea curiozităţii pentru investigarea şi descoperirea unor fenomene 

din sistemul solar

OBIECTIVELE PROIECTULUI
► să recunoască cele 9 planete din sistemul solar



► să descrie fiecare planetă pe baza criteriilor prezentate

► să descrie luna,satelitul Pământului

► să identifice astronauţii şi rachetele care pot ajunge pe lună

► să precizeze cu ce mijloace se pot vedea planetele

► să precizeze cum se numesc oamenii care se ocupă cu studiul planetelor

► să explice de ce există viaţă pe planeta  Pământ şi pe celelalte planete nu

► să  compare  planetele  între  sub  aspectul  mărimii,formei  şi  a  altor  date 

accesibile vârstei

► să descrie soarele şi cum se rotesc planetele în jurul soarelui

► să recunoască principalele surse de păstrare a informaţiilor despre planete şi  

întreg sistemul solar:manuale,atlase,hărţi,cărţi ilustrate

► să identifice obiecte  despre planete expuse în cabinetul de geografie 

Grup ţintă: preşcolari, elevi ai claselor I-IV

Secţiuni: . Creaţii plastice –pictură,desen şi colaj

     

      

Perioada de desfăşurare: 18.10-26.11.2010

Regulament:         

a) Depunerea lucrărilor  se face  până la data 26.112010 (data poştei) pe adresa:  

GRĂDINIŢA PN 5, Calea Severinului nr.64, 325400 Caransebeş  cu menţiunea 



(d-nei Bălan Alina)             

b) Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru, pe suport  A4;

c) Un cadru didactic poate participa cu 3  lucrări la fiecare secţiune;

d)  Pe spatele  lucrării  se  vor  trece:  titlul  lucrării,  numele  şi  prenumele  copilului,  

clasa/grupa,  îndrumătorul, şcoala , localitatea, judeţul;

e) Lucrările înscrise în concurs nu se restituie;

f) Împreună cu lucrările se va trimite fişa de înscriere ,  protocolul de colaborare (în  

trei exemplare ştampilate în original ), un plic A4 autoadresat şi timbrat (în valoare de 3  

RON) şi taxa de participare.

g) Taxa de participare este de 8 lei/cadru didactic pentru fiecare secţiune;

h)  Se  vor  acorda  diplome  de  participare  tuturor  elevilor  şi  cadrelor  didactice  

îndrumătoare.

i) Diplomele se vor expedia până la 31  ianuarie 2011.

PROGRAMUL CONCURSULUI:

30.11.  2010

  930   –  1000       -   Primirea invitaţilor

1000   –  1030       -   Festivitatea de deschidere

1030   –  1100       -   Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

1100   –  1300 -   Jurizarea lucrărilor

1300   –  1400       -   Concluzii, festivitatea de închidere

Persoane de contact:  Bireescu Helga   

                                             e-mail: helga_m_urban@yahoo.de

Bălan Alina     0729625867

                                            e-mail: iovadoriana@yahoo.com



ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURS NAŢIONAL

“Călătorie în jurul planetelor!”

Ediţia I, CARANSEBEŞ, 
30.11. 2010

Numele îndrumătorului:         ……….............…………………....................…………………

Prenumele îndrumătorului:    …..................…………………....................……………………

Specialitatea:           ………....………......………………....................…………………...

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

           Judeţul:…………………………………………………………………………………….

Adresa la care se vor trimite diplomele:…………….…………………………………….

Elevi/preşcolari participanţi:

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele Clasa/ 
grupa

Secţiunea 
 I-pictură, 
desen, colaj

Titlul lucrării

1

2

3

4

5

6

Semnătura cadrului didactic, 



  

Grădiniţa PN nr.5 Caransebeş Grădiniţa/Şcoala.......................................
Nr înregistrare   175 /  22.10 2010                               Nr. înregistrare……………/………… 

                             PROTOCOL   DE   COLABORARE
Încheiat astăzi,  ………………….

1. Părţile contractante:

A) GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 CARANSEBEŞ, str. Calea Severinului  

nr. 64, judeţul Caraş- Severin reprezentată prin: prof. Peia Codruţa în calitate de  direct-

or, şi prof. Bălan Alina, în calitate de Coordonator

B)  GRĂDINIŢA CU PROGRAM  NORMAL  NR. 4 CARANSEBEŞ,  str.C.D.LOGA nr.  

16, judeţul Caraş- Severin reprezentată prin: prof. Dinulică Otilia în calitate de  director,  

şi prof. Bireescu Helga Maria, în calitate de Coordonator 

C) GRĂDINIŢA / ŞCOALA …………………...............…..............................................

Strada ….......………........,Nr. .....,Localitatea ……………………................................................

Judeţul  …………………………., 

reprezentată  prin...........................................................................………………………………… 

…………………….....................................................................................................................…,

în calitate de Partener.

2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi  

partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant  

prin concursul naţional de creaţie plastică.

3. Grup ţintă: Preşcolari şi şcolarii claselor I – IV.

4. Obligaţiile părţilor:

A) Aplicantul se obligă :

- să informeze şcolile despre organizarea concursului;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

- să  emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor premianţi;



- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în şcoală;

- să pregătească elevii pentru activitate;

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea  

concursului.

5. Durata acordului:

Acordul  s-a incheiat în 3 (trei ) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi  

este valabil pe perioada  anului şcolar 2010 – 2011.

6. Clauze finale ale acordului:

Concursul naţional de creaţie plastică “Călătorie în jurul planetelor!”  urmăreşte stabilirea de 

relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Aplicanţi,                        Partener,  

Director PN 5 Caransebeş, 

prof. Peia Codruţa 

Director PN 4 Caransebeş, 

prof. Dinulică Otilia                                                                      


