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CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE “IARNA ŞI OBICEIURILE EI”
Titlul proiectului : „Iarna și obiceiurile ei”
Tipul activităţii: concurs
Domeniul: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale
Ediţia nr. 4
Număr participanţi la proiect: 220
PREZENTAREA PROIECTULUI
Argument justificare, context:
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari.
Toţi copiii îşi aranjează cu grijă cizmuliţele pentru ca Moş Nicolae să le pună ceva în ele.
Mulţi au încercat să-l surprindă pe Moş Crăciun în acţiune, împărţindu-le daruri. În multe
cazuri copilul ştie doar că trebuie să fie cuminte, altfel „moşii” îl vor ocoli. De aceea este
important să cunoască şi semnificaţia religioasă a acestor sărbători.
La această vârstă copilul este asemenea unui câmp gol, care aşteaptă să fie semănat cu
acele valori esenţiale ale umanităţii, ce vor face din el un om mândru de moştenirea sa
culturală şi apartenenţa religioasă. Lumea copilăriei cu valorile sale oferă copiilor multiple
posibilităţi de a crea la nivel literar, de a-şi demonstra imaginaţia şi sensibilitatea artistică. În
activitatea didactică şi în cea extracurriculară cadrele didactice trebuie să valorifice tradiţiile
şi obiceiurile poporului nostru.
Concursul este dedicat Sărbătorilor de iarnă și doreşte să răspundă exigenţelor
învăţământului actual, când şcolii îi revine obligaţia de a organiza activităţi extracurriculare,
care să-i implice activ pe copii, încât acţiunile concrete să răspundă intereselor acestora, să
contribuie la dezvoltarea personalităţii lor. Prin activităţile propuse ne dorim să contribuim
la relaţionarea cunoştinţelor, a abilităţilor şi a competenţelor, la integrarea socială a elevului,
la apropierea lui afectivă de valorile tezaurului spiritual al umanităţii.
Scopul proiectului:
 Familiarizarea elevilor cu obiceiurile şi tradiţiile specifice sărbătorilor de iarnă şi cu
semnificaţia religioasă a acestora;
 Stimularea aptitudinilor literare ale copiilor şi încurajarea lor în exprimarea ideilor şi
sentimentelor în creaţii literare şi creaţii plastice.
Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului
La sfârşitul acestui proiect elevii vor fi capabili:
 să creeze un text liric sau epic, folosind un limbaj figurat;
 să creeze imagini artistice originale;
 să-şi exprime ideile şi sentimentele în creaţiile literare și plastice;
 să exprime un mesaj în textul creat, în creaţiile plastice;
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: Proiectul „Iarna și obiceiurile ei” se adresează
elevilor cu aptitudini literare şi artistice din clasele CP- VIII
Beneficiarii direcţi: elevii din clasele CP- VIII şi indirecţi: profesori, părinți;
Durata proiectului: 6 luni ( septmbrie 2014 – februarie 2015)

Anexa 1
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul Național de Creație “Iarna şi obiceiurile ei” se adresează elevilor din
clasele CP-VIII şi se desfăşoară în data de 13 decembrie 2014, la Școala Gimnazială
“Decebal” Craiova.
Nu se percepe taxă de participare pentru elevi.
Concursul se desfăşoară pe 3 secţiuni:
A.
Secțiuni:
1. Creaţii literare (poezie / proză) - pentru elevii claselor III-VIII;
2. Icoane pe sticlă – pentru elevii claselor V-VIII;
3. Creaţii plastice (desen, pictură)- pentru elevii claselor CP –VIII.
B.
Condiţii de participare:
La concurs pot participa elevi din clasele CP- VIII. Înscrierile se vor face pe baza fişei
de înscriere (Anexa 2) care va fi trimisă odată cu lucrările elevilor. Un cadru didactic poate
participa cu maximum trei elevi, iar un elev poate participa la toate secţiunile.
Elevii vor fi jurizaţi pe nivele de vârstă , acordându-se premiile I, II, III, menţiuni şi
diplome de participare. Pe diplomă va fi menţionat numele cadrului didactic coordonator.
C.
Cerinţe de realizare a lucrărilor:
La prima secţiune, Creație literară, poezie/ proză, lucrările vor fi scrise:
 în format A4, tehnoredactare text: Microsoft Office Word, font Times New Roman, size
12 Normal, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm;
 nu se acceptă lucrări fără semne diacritice;
 autorul, clasa, secţiunea, coordonatorul şi instituţia de învăţământ la două rânduri de titlu
scrise cu 12 bold;
 la două rânduri mai jos va elabora conţinutul scris cu 12, la 1,5 rânduri (WORD 2003 sau
2007).
 eseurile şi poeziile vor fi trimise mai întâi pe e-mail: traditiisiobiceiuri@yahoo.com
Autorul articolului răspunde de originalitatea textului. Nu se acceptă materiale copiate
din diverse surse. Profesorul îndrumător are datoria de a verifica eseurile şi poeziile înainte de
a participa la concurs.
La secţiunea a II-a și a III-a, icoane pe sticlă și creaţii plastice (desen, pictură),
lucrările vor fi pe suport format A4, iar colajele vor fi realizate în tehnici de lucru la alegere.
Fiecare lucrare va fi însoţită pe verso de o etichetă,scrisă la calculator, după următorul model:
Nume şi prenume elev:……………………………… Clasa:…………………….
Îndrumător:……………………..
Subiectul lucrării:………………….
Şcoala:……………………….. Localitate:…………………………Judeţ:……….
e-mail îndrumător:…………………………..
Lucrările vor fi trimise prin poştă, într-un plic A4/ icoanele se ambalează în cutii de
carton, până la data de 10 decembrie 2014 (data poştei), la următoarea adresă: Şcoala
Gimnazială ”Decebal” Craiova, B-dul N. Titulescu Nr.64, Craiova, Jud. Dolj. Se va
specifica: Pentru Concursul Naţional de Creaţie “Iarna şi obiceiurile ei”- Prof. Iliuță
Anca
În plicul/ cutia cu lucrările elevilor se va pune fişa de înscriere (anexa 2) şi acordul de
parteneriat (anexa 3), în două exemplare, completate şi ştampilate de către unitatea
dumneavoastră şcolară şi un plic A4 autoadresat şi timbrat (necesar pentru expedierea
diplomelor). Precizăm că un exemplar din acordul de parteneriat va fi returnat împreună cu
diplomele.
Nu se admit contestaţii. Nu se acordă premii materiale. Lucrările înscrise în concurs
nu se restituie, se vor păstra în portofoliul proiectului. Vor fi descalificate lucrările în care se
observă intervenţia adulţilor.
Diplomele se trimit prin poştă până la data de 10 februarie 2015.

Persoane de contact: Munteanu Daniela- danielafeliciam@yahoo.com, tel.
0746154532; Horn Mihaela- mihaelahorn@yahoo.com, tel. 0752086755; Iliuță Ancaanca_mitrică81@yahoo.com, tel. 0766450497; Lungu Letiția- lunguleti@yahoo.com, tel.
0740098187.
Anexa 2
CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE
„IARNA ŞI OBICEIURILE EI”
Fişă de înscriere (model)
Secţiunea Numele
prenumele
elevului

şi Clasa

Şcoala/
localitatea

Numele
şi Adresa de e-mail a
prenumele
cadrului didactic
cadrului
didactic

Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova
Director, prof. Angelica Nuță
Nr._______/________2014

Anexa 3
Şcoala..................................................
Director, prof.......................................
Nr._____/_________2014

ACORD DE PARTENERIAT
Incheiat astazi ..........................................................
1. PARŢILE CONTRACTANTE:
A. Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova, judetul Dolj, reprezentata prin director prof.
Angelica Nuță, în calitate de aplicant.
B.Școala......................................................str..............................nr.....,localitatea.......................
..........,judetul.............................,reprezentată prin.................................................... în calitate
de partener.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezinta colaborarea dintre aplicant și
partener, în vederea organizării și desfășurării Concursului Național de Creaţie „Iarna şi
obiceiurile ei” în data de 13 decembrie 2014, la Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova.
3. GRUP TINTA: elevi din clasele CP- VIII, cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
4. OBLIGAŢIILE PARŢILOR:
A) Aplicantul se obliga:
 să informeze școala despre organizarea concursului;
 să organizeze expoziție cu lucrările copiilor;
 să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
 să emită şi să distribuie diplome elevilor premianți;
 să emită şi să distribuie diplome elevilor participanți şi cadrelor didactice
îndrumatoare;
 să evite orice situație generatoare de risc, ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
B) Partenerul se obligă să respecte urmatoarele condiții:
 să mediatizeze concursul în școala;
 să pregatească elevii pentru activitate;
 să selecteze lucrările elevilor participanți la concurs;
 să respecte regulamentul de desfășurare al concursului;
5. DURATA ACORDULUI:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe toata perioada
desfăşurării concursului.

Aplicant,
Director,
prof. Angelica Nuță

Partener,
Director,

