
Vă mulţumim, vă urăm succes și vă așteptăm să participați și la ediția următoare!

FUNDAŢIA PENTRU

EVALUAREA

COMPETENŢELOR

ÎN EDUCAŢIE (FECED)

NOU!
NOU!
NOU!

             Fișele de concurs vor fi afișate pe site-ul www.feced.ro, în ziua concursului, 27 martie 2018.

Proiectul Educațional Internațional „CU EUROPA... LA JOACĂ – MICUL ARTIST” 
este un concurs FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE. 

Stimate cadru didactic,Stimate cadru didactic,Stimate cadru didactic,

„CU EUROPA ... LA JOACA”
CONCURSUL EDUCATIONAL INTERNATIONAL

PENTRU DESFĂȘURAREA CONCURSULUI AVEȚI NEVOIE DE:PENTRU DESFĂȘURAREA CONCURSULUI AVEȚI NEVOIE DE:PENTRU DESFĂȘURAREA CONCURSULUI AVEȚI NEVOIE DE:

Cadrele didactice trebuie să îi familiarizeze pe preșcolari și/sau școlari cu poveștile 
„Ridichea Uriașă”,  „Punguța cu doi bani”,„Fata babei și fata moșneagului” și să 
îi pregătească pe aceștia prin punerea în scenă, pe roluri, folosindu-se de suportul 
opțional „Teatru de păpuși cu siluete” sau prin mijloace proprii astfel: „Ridichea 
Uriașă”pentru grupa de vârstă 3-5 ani, „Punguța cu doi bani” - pentru grupa de vârstă 5-
6 ani, „Fata babei și fata moșneagului” - pentru pentru clasa pregătitoare și clasa I. 

 În ziua concursului, fiecare copil participant va primi fişa de concurs „Micul Artist”. 
Cadrul didactic va citi întrebările pe rând, aşteptând de fiecare dată până ce copiii au 
rezolvat cerinţele. 

Timpul de lucru pentru fiecare copil este de 20-40 de minute, conform vârstei.
Nu se admite intervenţia adulţilor pe fişele copiilor.
După expirarea timpului de desfăşurare a concursului, cadrul didactic va strânge 

fișele. Organizatorul/Îndrumătorul distribuie baremul de corectare la nivel de unitate.
După susţinerea concursului, membrii Comisiei de Evaluare vor corecta fișele 

copiilor conform baremului în aceeași zi, pe 27 martie 2018. 
Organizatorul/Îndrumătorul va verifica prin sondaj corectitudinea acordării 

punctajelor la concurs și va remedia eventualele erori.
În data de 27 martie 2018 sau în oricare zi din perioada 27-30 martie, copiii 

participanți la Concursul Educațional Internațional „CU EUROPA... LA JOACĂ – MICUL  
ARTIST” vor primi într-un cadru festiv fișele de concurs corectate și diplomele 
completate.

Diplomele copiilor se vor completa de către cadrul didactic Organizator/Îndrumător.
Pentru alte întrebări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0248.253.370, 

0749.208.238, 0755.033.374 sau la adresa de e-mail: info@feced.ro.

ÎN ATENȚIA ORGANIZATORILOR:
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