
 
 
 
 
 

ANUNȚ 

 

 
Palatul Copiilor Ilfov vă invită să participați la Concursul Regional faza 

Județeană, "Să cunoaștem lumea prin Origami", ediția a-XIV-a, organizat de cercul 

Creații Confecții. Concursul se regăsește în CAER/ 2020 la poziția 1033. 

Perioada de participare la concurs este 4-30 mai.2020. 

Diplomele vor fi trimise în format electronic până la sfârșitul anului școlar. 

Dragi colegi, din cauza situației actuale,  –pandemie cu noul Coronavirus– 

activitățile se desfășoară On-line.  

Lucrările pentru participare la concurs le puteți trimite pe adresa de email: 

raileanumariana@yahoo.com    

 

 

 

Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă aștept cu lucrări, 

Profesor: Răileanu Mariana 
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PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR ILFOV 

Str.Ştirbey Vodă, nr.18, oraş Buftea 

Tel/fax: 021/351.52.01 

E-mail: ccebuftea@yahoo.com  

 

 

                                                                                                          Avizat:                                                                              

                                                                                  Inspector Şcolar General –ISJ Ilfov                                    

                                                                                            Prof. ADRIANA STOICA                                                           

 

 

  

REGULAMENTUL PROIECTULUI REGIONAL, FAZA JUDEȚEANĂ 

 ,,SĂ CUNOAŞTEM  LUMEA PRIN ORIGAMI”   

Ediţia a-XIV-a, 2019-2020 

 

 

 

 

                   “Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi  

                     bucuria cunoaşterii.” Albert Einstein 

 

 

 

INIŢIATOR ŞI COORDONATOR CONCURS: 

Prof. Răileanu Mariana Emanoila, Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov 

Prof. Marin Doinița, Şcoala Gimnazială nr.3 Buftea 

Prof.înv.primar Anca Gheorghiu, Carmen Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

Prof.înv.primar Badea Rafila, Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

 

COLABORATORI: 

Prof.înv.primar Tașcov Adriana, Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

Prof.înv.primar Niță Vasilica, Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

Prof.înv.primar Ghiulai Mariana, Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

Prof.înv.primar Iordan Iriana, Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

Prof.înv.primar Badea Georgica, Şcoala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia 

Prof.înv.primar și preșcolar Manea Mirela, Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

Prof.înv.primar și preșcolar Balea Carmen, Grădinița Căsuța copilăriei Buftea 

Prof.înv.primar și preșcolar Cojocaru Ștefania, Grădinița Căsuța copilăriei Buftea 

 

INSTITUŢII PARTENERE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

Şcoala Gimnazială nr. 2 Buftea,  jud.Ilfov, 

Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea,  jud.Ilfov, 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, jud. Ilfov 

Grădinița Căsuța copilăriei Buftea, jud. Ilfov, 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ilfov. 

Primăria oraşului Buftea,  

Biblioteca oraşului Buftea. 

 

TIPUL DE CONCURS: Regional 

TIPUL DE EDUCAŢIE ŞI DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ CONCURSUL: 

Tipul: educaţie pentru dezvoltare personală, 

Domeniul:  tehnic  
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ARGUMENT: 

     Prin acest proiect educaţional (Concurs), am dorit realizarea unui real schimb de 

experienţă cu colegii noştri din celelalte cluburi şi palate ale copiilor şi şcoli din ţară.  

     Noi, echipa de proiect, am vrut ca toţi colegii din învăţământ să-şi poată prezenta 

realizările pe care le au cu copiii în cadrul orelor de abilităţi practice sau în cadrul cercurilor 

tehnico–aplicative. 

     Este recunoscut rolul educativ-terapeutic pe care îl au aceste activităţi, ele reuşind să 

îmbine utilul cu plăcutul, să creeze un climat plăcut elevilor, aceştia manifestându-se liber în 

realizarea lucrărilor.  

    Activităţile din cadrul cercurilor de creaţie tehnico–aplicative contribuie la stabilirea unor 

relaţii socio-afective între copii, la dezvoltarea cooperării şi lucrului în echipă, la socializarea 

lor. Realizarea de lucrări în care copilul are ,,mână liberă” duce la dezvoltarea creativităţii şi 

a simţului estetic. Promovarea în cadrul expoziţiilor a lucrărilor realizate de elevi va avea un 

impact benefic. 

    Activitatea practică reprezintă baza formării fiecărui copil pentru muncă şi viaţă.  Alături 

de celelalte obiecte de studiu, are un rol important în conturarea personalităţii umane. 

Origami sau arta împăturirii hârtiei oferă multiple avantaje şi aplicaţii la toate disciplinele 

şcolare.  

   În acelaşi timp , elevii se acomodează cu termenii: latură, lungime, lăţime, diagonală, 

centru, axă de simetrie, unghi, termeni pe care îi vor folosi la orele de matematică. Animalele 

şi florile confecţionate prin plierea hârtiei constituie un suport de discuţii la orele de ştiinţe 

ale naturii. Să nu uităm că elevii se află încă la vârsta poveştilor şi nimic nu-i încântă mai 

mult decât să realizeze personajele basmelor preferate, prin plierea hârtiei. Obiectele Origami 

au şi un rol decorativ. Cu ele copiii pot decora sala de clasă, camera lor de studiu, realizând 

astfel un mediu plăcut pentru ei. 

 

DESCRIEREA CONCURSULUI: 

SCOP: Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic creativ al elevilor, 

cultivarea sensibilităţii pentru frumos şi promovarea rezultatelor activităţilor tehnico-

aplicative, dezvoltarea spiritului de competiţie, prin realizarea unor lucrări originale.  

 

OBIECTIVE: 

stimularea creativităţii elevilor; 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbaj artistic; 

stimularea implicării elevilor în concursuri de creaţie tehnico -aplicative; 

consolidarea unor deprinderi şi abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare a elevului;  

dezvoltarea spiritului de competiţie; 

colaborarea între elevii şi cadrele didactice din diferite şcoli; 

realizarea unui schimb de experienţă între şcolile participante; 

promovarea şi îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate; 

 

GRUP ŢINTĂ: 

elevi ai claselor I-VIII; 

cadre didactice; 

reprezentanţi ai comunităţii locale; 

 

PERIOADA: noiembrie 2019 –iunie 2020 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:  

Concursul se adresează elevilor ciclului primar şi gimnazial, care provin din şcoli, cluburi şi 

palate ale copiilor din ţară.  

 

 



 DESFĂŞURAREA CONCURSULUI: 

 Concursul se va desfășura On-line pe categorii de vârstă: 

 Perioada de participare la concurs este 4-30 mai.2020. 

 Lucrările pentru participare la concurs le puteți trimite pe adresa de email: 

raileanumariana@yahoo.com   

  Un cadru didactic îndrumător poate participa cu un număr de maxim 5 lucrări pe 

categorii de vârstă. 

 Lucrările artistico-plastice vor fi realizate în tehnica de lucru Origami sau Quilling, 

din hârtie glasee sau hârtie xerox color, cu temă și dimensiuni la alegere.  

 Jurizarea lucrărilor se va face  pentru fiecare categorie de vârstă. 

 Trimiterea diplomelor se va face pe data de 31 iunie 2020. 

 

La Concurs NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!!! 

Concursul se regăsește în CAER/ 2020 la poziția 1033. 

 

ADRESA CONTACT:  raileanumariana@yahoo.com 

NR. TELEFON:  0741.073.459   
 

PREMIILE CONCURSULUI: 

Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III şi 5 menţiuni pentru fiecare nivel de 

clasă. Pentru lucrările nepremiate elevii vor primi diplome de participare. Pe diplome va fi 

precizat şi numele cadrului didactic îndrumător. Cadrele didactice îndrumătoare vor primi 

adeverinţe de participare la concurs. 

Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi. 

Criterii de evaluare: creativitate, originalitate, ingeniozitate şi respectarea tematicii. 

Nu se admit contestaţii. 

Diplomele vor fi trimise prin poştă tuturor participanţilor până la sfârşitul lunii iunie.  

 

 

 

 

 

Coordonator proiect: profesor Răileanu Mariana Emanoila 

 

 

 

 

 

Director unitate: profesor Dicianu Diana Elena 
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Anexa 1 

   

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

 

Concurs Regional, faza Județeană 

„SĂ CUNOAŞTEM LUMEA PRIN ORIGAMI“  Ediţia a-XIV-a, an școlar 2019-2020 

 

 

Unitatea de învăţământ: 

……………………………………………………………………………………………… 

Adresa unității de 

învățământ:................................................................................................................ 

Adresă de e-mail: 

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

Telefon/Fax : 

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

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

……………………………………………………………………………………………… 

Adresa de e-mail personală : 

…………………………………………….............................................. 

Adresa de trimitere a diplomelor: 

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

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

   

 

Elevi participanţi: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Clasa  Lucrarea 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

  

 

 

 

 

4. 

   

 

5. 

   

 

 

 

 

        Semnătura cadrului didactic,  

 

 



 

Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov                                     Instituția............................................... 

Str. Ştirbey Vodă, nr.18, oraş Buftea,                             str......................................................... 

jud. Ilfov, telef/fax : 021.3515201                                   ............................................................ 

e-mail: ccebuftea@yahoo.com                                                .................................................................. 

Nr……......din……................                                          Nr..........din................................                                                                   

 

 

                                                    ACORD  DE  PARTENERIAT 

 

Încheiat în cadrul Concursului Regional, faza Județeană „SĂ CUNOAŞTEM LUMEA PRIN 

ORIGAMI“ ediţia a-XIV-a , an școlar 2019-2020 

      

Părţile contractante: 

A. Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov, Str. Ştirbey Vodă, nr.18, oraş Buftea, jud. Ilfov 

reprezentat prin dir.prof. Dicianu Diana Elena şi prof. Răileanu Mariana Emanoila, în calitate 

de Aplicant, 

B. Şcoala..............................................................., Strada..................................................... 

Nr......., Localitatea.................................  Judeţul...................................., reprezentată  

prin...................................................., în calitate de Partener. 

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 Regional faza Județeană “ SĂ CUNOAŞTEM LUMEA PRIN ORIGAMI” ediţia a-

XIV-a. 

Grup ţintă: Şcolarii claselor I-VIII. 

Obligaţiile părţilor: 

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 şcolarilor premianţi; 

Să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice participante. 

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. 

Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnarii acestuia şi este valabil pe 

perioada anului şcolar 2019- 2020. 

Clauze finale ale acordului: Concursul Regional faza Județeană ,,Să cunoaştem lumea prin 

Origami” , ediţia a-XIV-a, face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte 

stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară. 

 

            Aplicant,                                                                                  Partener, 

Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov                               

       Dir. Prof. Dicianu Diana  
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