CONCURSUL NAȚIONAL
,,POPAS PE TĂRÂMUL FANTEZIEI - TEHNICA QUILLING’’
EDIȚIA a VI-a, 4 martie 2016

REGULAMENT DE PARTICIPARE
Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iaşi organizează în ziua de 4 martie 2016
Concursul Național ,,Popas pe tărâmul fanteziei - Tehnica Quilling’’, Ediţia a VI-a.
Acţiunea va avea loc la Liceul Teoretic ,, Miron Costin’’ Iaşi, Str. Muşatini, Nr. 12.
Concursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preșcolar, primar,
gimnazial și liceal, precum şi preșcolarilor și elevilor claselor Pregătitoare-XII, de la
grădinițele și școlile din Iași și din țară.
SECŢIUNI PROPUSE:
● I- Mărţişoare
● II- Felicitări de 1 Martie şi de 8 Martie
● III- Colaje de primăvară
☼ Lucrările vor fi trimise prin poştă la adresa Liceul Teoretic ,, Miron Costin’’ Iaşi,
Str. Muşatini Nr. 12 sau vor fi aduse la secretariat, până la data de 1 martie 2016 (data
poştei).
☼ Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal la cadrele didactice
organizatoare;
☼ Vor fi specificate pe plic: adresa pentru corespondenţă, numărul de telefon şi
adresa de e-mail, iar pe fiecare lucrare – secţiunea, titlul lucrării, numele şi prenumele
elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător şi instituţia de
învăţământ;
☼ Fiecare cadru didactic participant la proiect va trimite Fișa de înscriere, Acordul
de parteneriat (dacă doreşte) semnat și ștampilat în dublu exemplar;
☼ Un cadru didactic poate participa la concurs cu maxim 5 lucrări ale elevilor.
☼ NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE LA CONCURS.
☼Lucrările nu se restituie! Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate
organizatorului;
☼ Lucrările concursului vor fi premiate de către un juriu de specialitate, în data de 4
martie 2016.
☼ Se vor acorda premiile I, II, III și Mențiune la fiecare secţiune, pe categorii de
cicluri de învăţământ: învățământ preșcolar, învăţământul primar, învăţământul
gimnazial, învățământ liceal şi diplome de participare atât elevilor participanţi cât şi
cadrelor didactice îndrumătoare;
☼ Diplomele vor fi expediate cadrelor didactice îndrumătoare în format electronic
(prin e-mail).
☼ Cu lucrările premiate vom realiza expoziții în perioada martie-mai 2016.
☼ Lucrările care nu vor fi executate în tehnica Quilling vor fi eliminate din concurs.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi profesorii organizatori:
Dumitraşcu
Maria-Monica,
(tel.
0745.918.464,
e-mail:
dumitrascumariamonica@yahoo.com),
Honceriu Geanina, (tel. 0744.271.361, email:
honceriug@yahoo.fr.),
Târzianu
Larisa
(
tel:
0745323738,
e-mail:
tarzianularisa@yahoo.com), Avasâlcei Neculai (email: avasalcei@yahoo.com) sau
sectretariatul liceului (tel. 0232/257.408).
Director unitate:
Prof. Viorica Dobre

Coordonatori proiect:
Prof. Maria-Monica Dumitrașcu
Prof. Geanina Honceriu

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL NAȚIONAL
POPAS PE TĂRÂMUL FANTEZIEI –TEHNICA QUILLING
Ediţia a VI-a, 4 martie 2016

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător…………………………........................
Specialitatea: ……………………………………………………….........…......................…...
Unitatea de învăţământ: ……………………………………………......................…………..
Adresa unităţii de învăţământ: ……………………………………......................…………...
Strada: ……………………..................……...........…..….
Localitatea: ……………….............…......….

Nr. ………................................

Judeţul: ………..............……..…………...

Codul: ……………………………................
Telefon: ………………………….....………
Adresa de e-mail: ……………….......……...
Elevi participanţi:

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numele şi prenumele

Director,

Clasa

Titlul lucrării

Secţiunea

Semnătura cadrului didactic,

Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iași
Str. Mușatini, Nr. 12, Iași
Email: lic_miron_costin@yahoo.ca
Tel./Fax: 0232/257408
Nr. ............../.................................

Școala.....................................................................
Str. ............................, Nr. ............, Jud. ...............
E-mail: ..................................................................
Tel./Fax: ................................................................
Nr. ............../.................................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi,................................, între:
1. Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iaşi , Str. Muşatini, Nr. 12, Iaşi, reprezentat prin
Director, Prof. Viorica Dobre
2. Școala ....................................................., Str. ......................., Nr. ........., Jud. .........
reprezentată prin ........................................................................................................
Scopul:
Colaborarea în vederea desfăşurării
Concursului Național ,,Popas pe tărâmul fanteziei – Tehnica Quilling”, Ediţia a VI-a,
organizat pentru a populariza arta Quilling la nivel local şi naţional și pentru a sensibiliza
cadrele didactice și elevii în promovarea interculturalităţii în spaţiul şcolar şi extraşcolar.
Obiectivele proiectului:
1. Popularizarea Tehnicii Quilling la nivel local şi naţional prin crearea unui mediu
favorabil dezvoltării în rândul elevilor a acestei arte;
2. Inițierea elevilor în Tehnica Quilling prin intermediul Cercului ,,Arta Quilling prin ochi
de copil”;
3. Organizarea și desfășurarea Concursului Național ,,Popas pe tărâmul fanteziei-Tehnica
Quilling”;
4. Lărgirea orizontului de cunoaştere prin schimburi de experienţă între practicienii Artei
Quilling.
În cadrul parteneriatului instituţiile implicate vor sprijini înscrierea elevilor cu lucrări la
cele trei secţiuni:
● I- Mărţişoare
● II- Felicitări de 1 Martie şi de 8 Martie
● III- Colaje de primăvară
Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi asigură spaţiul de desfăşurare a concursului şi
realizarea unei expoziții cu lucrările premiate.
Școala .................................................................... asigură mediatizarea evenimentului şi
înscrierea elevilor la concurs.
Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi este
valabil pentru perioada 2015-2016, cu posibilitate de prelungire prin consimţământul părţilor.
Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iași
Director,
Prof. Viorica Dobre

Școala .......................................
Director,
...................................................

