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 ARGUMENT  

 Datinile şi obiceiurile par să realizeze o misterioasă legătură între cer şi pământ. Iarna 

cu albul ei imaculat ne aduce pe un tărâm de basm, iar tradiţiile şi obiceiurile lăsate moştenire 

de la străbuni , ni se înfăţişează într-o frumuseţe aparte ce simţi că ,,te inspiră”. 

     Este  de datoria noastră, a celor responsabili de viitorul  generaţiilor care vin, să 

insuflăm elevilor  noştri încă din clasele primare  dragostea şi respectul pentru obiceiuri, 

pentru artă, orice formă  ar  îmbrăca  ea. Peisajul magnific al iernii, vraja sarbatorilor acestui 

anotimp, asteptarea lui Mos Craciun, ne aduce pe un tărâm de poveste, iar tradiţiile şi 

obiceiurile lăsate moştenire de la stramosi , ni se înfăţişează într-o frumuseţe aparte ce simţi 

că ,,te inspiră”.  

    Acest proiect urmăreşte implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în exprimarea 

valorilor morale ce transcend timpul şi spaţiul cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, prin diferite 

forme artistice ce se regăsesc şi în tradiţiile populare, cunoaşterea semnificaţiei Crăciunului, a 

modului cum ele pot modela şi îmbogăţi sufletele noastre.   

 

SCOPUL: 

Însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre sărbătorile de  iarna si păstrarea  unor   

tradiţii  şi obiceiuri legate  de  aceste sărbători redate prin lucrari artistico – plastice si creatii 

literare. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 
 

 Realizarea de creaţii literare şi artistice pe tema proiectului; 

 Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă între instituţii de învăţământ, 

cadre didactice şi elevi; 

 Cultivarea creativităţii, a sensibilităţii artistice, a simţului estetic şi dezvoltarea 

personalităţii copiilor; 

 Dezvoltarea spiritului de competiţie; 

 Dezvoltarea simţului estetic  şi practic. 

 Dezvoltarea libertăţii de exprimare  a  copiiilor. 

 Respectarea şi păstrarea  tradiţiilor şi obiceiurilor  specifice Crăciunului, din diferite 

regiuni ale ţării. 

 Promovarea  imaginii  şcolii în comunitatea  locală.  

 

GRUPUL TINTA: 
 
             - elevii din ciclul  prescolar  

             - elevii din ciclul primar 

             - elevii din ciclul gimnazial 

             - cadrele  didactice   

 



INITIATORI: 

Scoala Gimnaziala Băuțar – structura Școala Gimnazială Bucova 

Director: prof. Ciobanu Sofica 

Coordonator: 

Prof. inv. primar:  Găină Mareta 

ECHIPA DE PROIECT:  

   Echipa de proiect: 

   Educator:  Caciulescu Tavica        

   Profesor:  Curelar Mihailoni Mihaela - Diana 

   Profesor:  Ciobanu Sofica 

   Profesor:  Vinaga Victoria  

   Profesor: Dumitrescu Mariana Felicia 

 

PARTENERI:  
GRADINITA CU PROGRAM  NORMAL  ZAVOI  

PRIMARIA  COMUNEI   BAUTAR  

GRADINITA P.N. 1 OTELU - ROSU  OTELU  ROSU 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 OTELU – ROSU 

SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN VELOVAN” -  RUSCA MONTANA 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  CARAS – SEVERIN 

ASOCIATIA  INVATATORILOR  CARAS – SEVERINENI 

INSPECTORATUL  SCOLAR  AL  JUDETULUI  CARAS - SEVERIN  

 

 

RESURSE MATERIALE:  
 spatiu de desfăsurare a activitătilor, materiale specifice realizării activitătilor, CD-uri, 

aparat foto, calculator, camera de filmat, panouri, afise, pliante;  

 

SECTIUNILE   CONCURSULUI:  

 
1. Lucrări  artistico – plastice  

 

2.  Felicitări  

 

3. Obiecte decorative  
 

4. Creaţii literare  
 

 



REGULAMENtUL  CONCURSULUI: 
 
1.   Lucrări artistico - plastice : Lucrările elevilor  vor fi  realizate  în format A4 

(bloc mic de desen), respectând tematica de concurs şi folosind  tehnici de lucru la alegere. 

Lucrările vor fi etichetate cu datele de identificare ale fiecărui participant. Pentru a preveni 

anonimatul lucrărilor, vă rugăm să completaţi modelul de etichetă oferit şi să-l ataşaţi pe 

fiecare lucrare în colţul din dreapta, jos, pe verso.  

 

 

 

       2.   Felicitări – tehnica de lucru este la alegere, cu conditia sa fie respectata tema 

dată. Pe verso se  va lipi eticheta. 

        3.  Obiecte decorative – realizate din materiale la alegere (se pot folosi şi 

materiale refolosibile). 

        4.  Creaţii literare (compuneri, poezii, eseuri) -  Creaţiile literare – clasele I-IV si 

clasele V - VIII - vor respecta tematica propusă şi vor fi tehnoredactate cu caractere Times 

New Roman 12, titlul de 14 bold. La un rând de titlu se scrie numele şi prenumele elevului, 

clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul , totul cu 

diacritice, în Windows 2007. Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie în concurs 

maxim 3 lucrări, creaţii literare  ale elevilor. Acestea pot fi: compuneri, eseuri, poezii pe 

tema dată . Lucrarile vor fi trimise prin e-mail la urmatoarele adrese: jade_deusa@yahoo.com; 

ciobanusofica@yahoo.com.  Data limită de trimitere a lucrarilor artistico – plastice si a 

creaţiilor este 19 decembrie 2018.  

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări pentru fiecare secţiune. În 

plicul cu lucrările artistico – plastice ale elevilor se va pune un plic A4 autoadresat şi timbrat 

(necesar pentru expedierea diplomelor), acordul de parteneriat (Anexa 2), în două exemplare, 

completate şi ştampilate de către unitatea dumneavoastră şcolară. Precizăm că un exemplar 

din acordul de parteneriat va fi returnat împreună cu diplomele. Nu este obligatorie 

participarea la toate cele 4 secţiuni ale concursului. 

 Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi 

pe clase, urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III, 

menţiuni şi diplome de participare pentru elevi. Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în 

portofoliile finale ale proiectului. Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin 

coordonarea şi îndrumarea elevilor, vor primi diplome şi adeverinţe de participare.  

FARA TAXA DE PARTICIPARE! 

 Lucrarile artistico – plastice ale elevilor impreuna cu fisa de inscriere si acordurile de 

parteneriat se vor trimite la urmatoarea adresa:   

 

    SCOALA  GIMNAZIALA  BUCOVA 

                                                 LOC. BUCOVA,  Nr. 53 

                                               COD POSTAL : 327016 

                                                 JUDETUL : CARAS - SEVERIN  

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI…………………………………........ 
CLASA............................................................................................. 
SECŢIUNEA ...................................................................................... 
TITLUL  LUCRĂRII............................................................................. 
CADRUL DIDACTIC  ÎNDRUMĂTOR ………………………................ 
UNITATEA ŞCOLARĂ………………………………………………………... 
  

mailto:peurmeleiepurasului@yahoo.com
mailto:ciobanusofica@yahoo.com


Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului : 

• Dezvoltarea potenţialului artistic-creativ al elevilor; 

• Descoperirea elevilor cu aptitudini spre creaţii literare şi artistico-plastice; 

• Dezvoltarea comunicării prin propriile creaţii; 

• Dezvoltarea personalităţii creatoare, a încrederii în propriile forţe şi a 

curiozităţii; 

• Implicarea elevilor în activităţile extracurriculare;  

Modalitățile de monitorizare și de evaluare ale proiectului: 

• Realizarea expoziţiei tematice cu lucrările copiilor participanţi; 

• Realizarea unui CD cu lucrările copiilor şi fotografii din timpul activităţilor; 

• Publicarea creaţiilor literare premiate în ziarul local  

• Acordarea de premii şi menţiuni pe cele patru secţiuni; 

• Acordare de diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice 

coordonatoare. 

 

 

Continuitatea /sustenabilitatea proiectului: 

 

 Doamnele profesoare implicate in acest proiect vor continua menţinerea vie a 

interesului elevilor faţă de sarbatoarea Craciunului, prin lecţii interactive, serbări şi alte 

proiecte extracurriculare.  

 

 

 

PERSOANE  DE  CONTACT: 

 

Prof. inv. primar:  Găină  Mareta 

TEL: 0726202694 

E-mail: jade_deusa@yahoo.com 

 

Prof. inv. primar: Ciobanu  Sofica 

TEL: 0762216153 

E-mail: ciobanusofica@yahoo.com  

  

 

 

 

 

 

 



             FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

 “CRĂCIUNUL –  ÎN SUFLET DE COPIL” 

EDIȚIA  a  VI - a 

 

 

Unitatea  de  invatamant:  

 

Adresa unităţii de  invatamant ( localitate, judeţ,):  

Numele si prenumele cadrului didactic indrumator:   

                                                                                                       

Specialitatea :  

Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele):  

 

 

E-mail cadru didactic:  

 

Telefon:  

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa  

Grupa 

Creaţie 

plastică 

Felicitări Obiecte 

decorative 

Creaţie literară 

compunere versuri 

       

       

       

       

 

 

 

 



SCOALA  GIMNAZIALA                                                            SCOALA GIMNAZIALA 

           BAUTAR                                                                                 

NR.  1316  / 08.11.2018    NR. ……… / …………….  

 

 

                                              ACORD  DE  PARTENERIAT  

 

1)  Părţile contractului:  
 

A)  Şcoala Gimnazială Bucova, structură a Şcolii Gimnaziale Bautar, reprezentată de 

prof. Ciobanu Sofica în calitate de director şi de prof. înv. primar Gaina Mareta in 

calitate de coordonator  al Proiectului Interjudetean “Sărbătorile satului în sufletele copiilor”  

si  

B)   Scoala Gimnaziala …………, loc. ………. , jud. …………., reprezentata 

prin……………………………………, in calitate de partener.  

 

2.  Obligaţiile  părţilor:  

 

Aplicantul se obligă: 

            -    să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

            -  sa adune lucrarile realizate de catre parteneri; 

-  să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

-  să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

-  să  asigure jurizarea lucrarilor; 

-  să distribuie diplomele de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice  

                                                                                                                     îndrumătoare;  

-          sa mediatizeze rezultatele concursului.  

 

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 termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului; 

-          sa distribuie copiilor participanti diplomele si premiile cuvenite.  

 

3) Durata parteneriatului:  
Acordul, încheiat în 2  exemplare, intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi 

este valabil pe perioada anului şcolar 2018 - 2019.  

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  BAUTAR                                        SCOALA   GIMNAZIALA      

             DIRECTOR ,                                                                         

      Prof. Ciobanu Sofica                                                                            DIRECTOR,  
                                                                                                      


