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  Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al 
Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial 
Comenius, prima componentă a Programului de 
Învățare pe Tot Parcursul Vieții.  

 

  Toate informațiile pe care le prezentăm 
reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de 
proiect, iar Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale  și Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care este folosit 

conținutul acestor afirmații. 

  

 



Participanţi 

 

• 12 şcoli ( primare, gimnaziale şi licee) 

• 199 de produse 

• Data începerii: 10 februarie 2014 

• Data finalizării: 30 aprilie 2014 

 

 

 

 



Obiectele câştigătoare 
Secţiunea  1: Colier / Brăţară 

Colier din filme foto 
 Materiale necesare: 
• filme foto 
• şnur din piele 
• foarfece 
• fire de sârmă 
• cleşte pentru sârmă 
  
Mod de lucru: 
• Tăiaţi filmul foto în benzi subţiri (aprox. 10 cm).  Din fiecare 

bandă, prin îndoiere, obţineţi o petală de floare. Formaţi un inel 
din sârmă pe care fixaţi 5-6 petale pentru a obţine o floare.  Florile 
le prindeţi, între ele, tot prin inele de sârmă.  Când ați terminat, 
atașați un şnur din piele sau material textil.  
 



Obiectele câştigătoare 
Secţiunea  2: Cercei 

Cercei din căşti de telefon 
 
Materiale necesare:  

• Căşti de telefon uzate 
• fire de sârmă 
• cleşte pentru sârmă 
• foarfece 
Mod de lucru: 

• Tăiaţi căștile. Îndoiți sârma  pentru a obține o tortiţă de 
cercel  și ataşaţi-o la căști. 

 



Obiectele câştigătoare 
Secţiunea 3: Broşă / Agrafă de păr / Cordeluţă 

Broşă din hârtie 
 

Materiale necesare: 
• hârtie 
• lipici 
• foarfece 
• Ac de broşă 
  
 
 
 

Mod de lucru: 

• Decupează benzi de hârtie galbenă  şi maro şi răsuceşte-le 
prin metoda Quilling obţinând astfel petale de floare. Lipeşte 
petalele între ele  şi ataşează broşei , pe partea din spate, un 
ac de broşă. 
 



Obiectele câştigătoare 

 Secţiunea 4: Inel 

Inel din PET-uri şi nasturi 
 
Materiale necesare: 
• PET-uri 
• Lipici  
• Foarfece  
• Nasturi  
  
Mod de lucru: 
• Taie PET-urile în diferite forme şi lipeşte-le pe un inel. 

Lipeşte peste bucăţie de PET un nasture. 
 



Implementare 

• Februarie –stabilirea regulamentului de 
concurs  

• 1 Martie –mediatizarea concursului prin 
trimiterea de mail-uri la şcoli 

• 2-4  Aprilie –expoziţia şi jurizarea 

• 30 Aprilie - premierea 

 

 



Fotografii de la expoziţie 


