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1.PARTICIPANŢII: 

La expoziţia-concurs pot participa: elevi din învăţământul de masă, învăţământul 

special integrat şi învăţământul special (elevi cu cerinţe educaţionale speciale-deficiențe 

senzoriale, mintale, locomotorii, tulburări de comportament, tulburări de limbaj, dificultăți de 

învățare) nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal  şi  cadre didactice. 

 

2. SECȚIUNI: 

Concursul „Şi lumea mea e minunată!” oferă un cadru larg, cuprinzător de 

desfăşurare a unor activităţi cât mai variate. Concursul se desfăşoară pe următoarele 3 

secţiuni:  

Secţiunea I -„Bucuria Învierii”– arta religioasa, picturi, icoane, icoane pe sticla, 

decoraţiuni, felicitări; 

Secţiunea II- „Din creatiile mele”- decoraţiuni, felicitări, colaje, obiecte de decor, 

etc.  

Sectiunea III- „Alternative educaționale de succes” -secţiune referate adresată 

cadrelor didactice, fără participare directă.  

 

3. ÎNSCRIEREA ŞI TRIMITEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările pentru secțiunile I și II, adresate elevilor, vor fi transmise prin poştă, 

împreună cu fişa de înscriere (Anexa 1) și acordul de parteneriat  la adresa: CENTRUL 

ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ, BAIA MARE, STR. 8 MARTIE, NR. 5-

7, JUD. MARAMUREŞ, până la data de 13.05. 2019, data poştei.  

 

Pentru secțiunea III, „Alternative educaționale de succes”, adresată cadrelor 

didactice, lucrările vor fi trimise în format electronic pe adresele de e-mail 

sam_baiamare@yahoo.com. , împreună cu fișa de încriere (Anexa III) și acordul de 

parteneriat precizând la rubrica subiect: Concurs- „Şi lumea mea e minunată”, până la data 

de 13.05. 2019 

4. MODALITĂŢI DE PARTICIPARE: 

Fiecare cadru didactic poate coordona maxim cinci elevi, fiecare cu maxim 2 lucrări 

la secțiuni diferite. Vizionarea şi analiza lucrărilor se va face în CSEI, Baia Mare în perioada 

de 14 mai – 13 iunie 2019 începând cu ora 10. 

Un juriu de specialitate, va juriza fiecare secţiune, ţinând cont în special de: 

-gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului; 

-contribuţia individuală, gradul de originalitate şi imaginaţia reliefate în lucrarea 

realizată; 

-crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv. 

Evaluarea se va realiza pe fiecare clasă în parte (clasele: I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI). Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, şi III, diplome de participare 

pentru elevi şi adeverinţe de participare pentru cadrele didactice îndrumătoare. Lucrările 

înregistrate pentru a participa la concurs devin proprietatea organizatorilor, concurenţii 
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asumându-şi această condiţie. În cazul lucrărilor câştigătoare, numele autorilor, precum şi 

lucrările premiate pot fi făcute publice şi folosite în scopuri de promovare. Fiecare şcoală va 

anexa lucrărilor înscrise în concurs Formularul de înscriere (anexa I). Lucrările din concurs 

trebuie să aibă inscrise explicit: un titlu descriptiv, numele, prenumele, şcoala, clasa, 

profesorul îndrumător. Fiecare lucrare expediată va avea lipită o etichetă tip completată cu 

datele de mai sus (anexa II). 

 

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie: adresa e-mail 

sam_baiamare@yahoo.com, Bud Cristina Elena, tel. 0744433569, Prof. Tiudic Adelin tel. 

0766725831, Moanță Tudor Dan, tel.0732469494, Buda Aurelia, tel. 0742224003, Popan 

Elena, tel.0742186480, Petraș Conț Rodica, tel. 0441088377.  
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Anexa I 

FORMULAR DE INSCRIERE 

CONCURSUL „ŞI LUMEA MEA E MINUNATĂ” 

EDIŢIA a VII-a, 2019 

BAIA MARE 

 

Numele şi prenumele profesorului coordonator: 

_______________________________________________ 

Unitatea de învăţământ: 

________________________________________________ 

Strada __________________________ Nr.______________ 

Localitate ____________________  Cod poştal___________ 

Judeţ __________________ 

Adresa e-mail: __________________________    Telefon: 

Elevi participanţi: 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Titlul lucrării 

1.   I  

II  

2.   I  

II  

3.   I  

II  

4.   I  

II  

5.   I  

II  
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Anexa II 

ETICHETA  

CONCURSUL  „ŞI LUMEA MEA E MINUNATĂ” 

 

 

,,Și lumea mea e minunată”  ediţia a VII-a, mai 2019 

Titlul lucrării …………….………. ……………....  

Secţiunea ……………………………………………… 

Elev ……….. .……………..…........................ 

Cls ……………………….…………….... 

Școala……………………………….…......…… 

Coordonator: …….………………………………... 

e-mail (prof.coord.)………………………………...…………….. 

              Localitatea ............................................Jud................................ 
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Anexa III 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURSUL  

„ŞI LUMEA MEA E MINUNATĂ” 

Secțiunea  

Alternative educaționale de succes 

 

Ediţia a VII-a, Baia Mare, mai 2019 

 

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

Localitatea / judeţul: .......................................................................... 

Adresa instituţiei de învăţământ : 

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

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

Numele şi prenumele cadrului didactic.............................................. 

Adresa de e-mail personală / telefon: ..................................................................... 

 

Titlul lucrării:  

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

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

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

 

  

Doresc/ nu doresc publicarea lucrării  

 

 

 

 Semnătura participantului, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




