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 Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri 

 

       Proiectul este cu participare:      direct,      x  indirect ,     online. 

 

REGULAMENT 

- Înscrierea participanților și  primirea produselor finale:  

Participanții se vor înscrie pe baza unei fișe de înscriere. Produsele finale trebuie să respecte 

condițiile prevăzute de Regulamentul concursului. Primirea acestora se va face în perioada     

13 – 27.04 2018 

- Evaluarea/jurizarea produselor înscrise în concurs: Produsele finale (desene, colaje , 

fotografii, obiecte) vor fi jurizate pe baza criteriilor stabilite in Regulamentul  concursului, în 

perioada -13-27.04.2018; 

- Realizarea  expoziției – concurs cu produsele finale : Echipa de proiect va expune lucrările   

pe panouri. Lucrările vor fi expuse pe secţiuni .Perioada 01-31.05.2018  

 

 

A. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

,,Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.” 

(Alberto Lleras Camargo) 

 

Unul dintre principalele obiective ale Consiliului Europei este punerea în valoare a identității 

culturale europene, definite, în primul rând, de diversitatea sa. Integrarea europeană nu înseamnă 

renunțarea la identitatea națională ci dimpotrivă promovarea tradițiilor și a valorilor culturale 

specifice fiecărui popor. 

Proiectul „NOI SUNTEM ROMÂNI” își propune să aducă în atenție tradiții și obiceiuri, care 

fac parte din patrimoniul cultural al poporului român. Aşa cum orice prunc, prin fenomenul naşterii, 

capătă o identitate şi dobândeşte o informație genetică de care nu se poate detaşa niciodată, nici 

această cultură tradițională nu-şi poate pierde identitatea şi nici valoarea de document al 

informațiilor transmise de la o generație la alta. Prin acest proiect intenţionăm să valorizăm tradiţiile 

poporului nostru în contextul actual socio-cultural. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, 

dorim să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea 

pentru frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm. 

Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi a cântecului 

românesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei. De aceea am 

considerat oportun acest proiect educaţional în vederea evidenţierii valorilor şi tradiţiilor româneşti, 



 
 

prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste 

pentru rădăcinile şi valorile poporului român. 

Concursul, ,,Noi suntem români”, este o poartă deschisă de transmitere şi de perpetuare a 

tezaurului nostru folcloric în rândul elevilor. 

Prin secţiunile propuse în cadrul proiectului se urmăreşte cunoașterea și valorificarea  

obiceiurilor şi tradiţiilor populare în creații proprii ale copiilor, stimularea creativităţii,  cultivarea şi 

dezvoltarea spiritului de competiţie, diversificarea activităţilor de timp liber ale copiilor, oferindu-le 

posibilitatea de a încerca sentimentul de admiraţie şi de respect faţă de valorile estetice din creaţia 

populară şi tradiţională românească. 

              Rolul cadrelor didactice, indiferent de nivelul de învăţământ la care predă, este de a-i face 

pe copii să înveţe, să preţuiască şi să respecte tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească 

meleagurile natale, portul românesc, dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie. 

              În sprijinul desfășurării proiectului, atât preocuparea cadrelor didactice pentru conservarea 

și valorificarea patrimoniului tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, cât și realizarea unui schimb de 

experiență între cadre didactice și elevi sau cadre didactice din diferite unităţi şcolare reprezintă căi 

de succes în promovarea și realizarea prezentei activități. 

 

 Scopul proiectului: 

Valorificarea potenţialului artistic şi creator al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistice, având ca 

tematică tradițiile și obiceiurile populare românești. 

 

Obiective specifice ale proiectului: 

 

•Cunoașterea și valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare în creații proprii ale copiilor; 

•Cunoaşterea principalelor tipuri de meşteşuguri populare tradiţionale, practicate în decursul timpului; 

•Descoperirea şi atragerea în proiect a unui număr cât mai mare de copii şi cadre didactice;  

•Realizarea unei expoziții-concurs cu obiecte de artă populară, realizate de elevi; 

•Cultivarea dragostei față de obiceiurile şi tradițiile românilor și a interesului pentru perpetuarea lor 

•Realizarea unui schimb de experienţӑ între unitӑțile de învӑţӑmânt din judeţ;    

•Realizarea unui nou număr al revistei „ Șapte pentru viitor” (ISSN) care să cuprindă principalele 

activități desfășurate în cadrul proiectului. 

 

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul 

Elevii din ciclul primar și cadrele didactice 

 

Beneficiarii direcți și indirecți; 
- părinţii copiilor implicaţi în proiect, partenerii implicaţi, comunitatea locală, şcoli în care s-a 

diseminat proiectul, mass-media , Asociația părinților. 

 

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 

 antrenarea unui număr mare de elevi în activități artistico-plastice; 

 încheierea de parteneriate cu instituțiile participante; 

 implicarea cadrelor didactice în activitățile proiectului; 

 creșterea gradului de implicare a părinților în viața școlii; 

 realizarea unor materiale educaționale (reviste, pliante, CD-uri, DVD-uri, album foto); 

 promovarea imaginii școlii în comunitate. 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

 Se va realiza un portofoliu care va cuprinde : un raport de monitorizare după primele 5 luni de 

la lansarea proiectului, imagini de la fiecare activitate, chestionare de impact etc.) 

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

 Proiectul se va continua și în anul următor, având ca scop principal extinderea la nivel 

interjudețean și implicarea partenerilor din proiectul Erasmus+ ”The way people live in 



 
 

different countries” în derularea activităților propuse. 

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului  

 Se va realiza promovarea proiectului pe site-ul  ISJ, CCD ; 

  Se va crea un grup pe Facebook ; 

  Proiectul se va promova și  în cadrul cercurilor pedagogice ; 

 Prezentarea activităților proiectului în cadrul ședințelor cu părinții; 

 Mass-media locală. 

 Revista proiectului 

 

 

Echipa de proiect:  

Apostol Lidia,  Anghel Marinela, Buhăianu Mirela,  Dima Cristina,  

Garagancea Camelia,  Gemescu Mircea, Matei Lenuța,  Militaru Iridenta,  

Omete Ionela,  Pascu Zoica,  Staicu Corina,  Voicu Alina,  

Țone Ionela    

 

 

Parteneri: 

 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 

Casa Corpului Didactic Giurgiu 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Asociația Școlii Gimnaziale Nr. 7 Giurgiu 

 

 

 

 

                                                                                                                               Director, 

prof. Gemescu Mircea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexa 1 

REGULAMENT DE  PARTICIPARE 

 Concursul se adresează elevilor din învățământul primar. 

 Înscrierea participanților se face prin trimiterea lucrărilor la Școala Gimnazială Nr. 7 

Giurgiu, Strada Episcopiei  Nr.  21, Giurgiu, în perioada 13-27 aprilie  2018. 

 Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări la fiecare dintre cele 3 

secțiuni:  

I. Tradiții prezentate în: PPT. video, Word și fotografii; 

II. Tradiții redate prin: desen/pictură, colaj, obiecte decorate cu motive populare (cusături, 

păpuși, vase etc.) 

III. Portul popular oglindit în fotografii  

 Lucrările în Word vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times New   

Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm. 

 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat. 

 Sub titlu, în dreapta se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea,  

numele cadrului didactic îndrumător. 

 La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12). 

 Lucrările nu vor depăși două – trei pagini și vor fi trimise atât în format electronic, cât și pe 

suport de hârtie. 

 Prezentările Power Point și video vor fi expediate atât în format electronic/ pe adresa de 

email, cât și pe CD sau DVD, în plic, împreună cu celelalte documente. 

 Fotografiile vor fi realizate în format A5 și vor fi expediate și în format electronic. 

 Creațiile plastice și colajele vor fi realizate în format A4. 

 Lucrările vor fi etichetate pe verso, în colțul din dreapta jos, cu majuscule astfel: 

Numele și prenumele elevului: 

Clasa: 

Școala de proveniență: 

Localitatea: 

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător: 

Nr. telefon: 

 

 Cadrele didactice participante vor trimite către școala organizatoare următoarele documente: 

lucrările elevilor, fișa de înscriere, protocolul de colaborare în două exemplare, înregistrat, 

semnat şi ştampilat, un plic autoadresat şi timbrat corespunzător. Plicul va purta următoarea 

specificație:  Pentru Concursul ”Noi suntem români”. 

 Se acordă diplome pentru cadrele didactice îndrumătoare  şi  pentru elevii participanţi. Acestea 

vor fi expediate cadrelor didactice participante până la data de 15.06.2018 . 

   Criterii de evaluare: 

- respectarea temei de concurs; 

- expresivitate plastică şi acurateţe; 

- unitate compoziţională; 

- originalitate şi imaginaţie; 

- folosirea unor tehnici novatoare. 

 Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenția cadrului didactic. 

 Nu se admit contestaţii şi nu se vor restitui lucrările copiilor. 

 Nu se percepe taxă de participare. 

Fotografiile  pot fi  listate color pe  hârtie obișnuită. 

Lucrările se listează A4 şi se pun în plic 



 
 

Persoane de contact: 

 

Apostol Lidia Pascu Zoica Staicu Corina Țone Ionela 

0784218820 0721391053 0727348469 0767102381 

apostol.lidia@yahoo.com zoica_pascu1@yahoo.com cory_staicu@yahoo.com toneionela2000@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexa 2 

 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7, GIURGIU                                     ȘCOALA............................ .............................  

 STR. EPISCOPIEI, NR 21, JUD. GIURGIU                                    ADRESA .......................................................... 

  Nr...........................din.....................................                                     Nr....................din............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

 

Protocol de colaborare 

Încheiat la data de         

Între partenerii :  

Școala Gimnazială Nr. 7, Giurgiu, cu sediul str. Episcopiei Nr. 21, Giurgiu,  și              

 

Școala_____________________________________________________________________________ 

 reprezentată de director 

__________________________________________________________________________________ 

Cadre didactice participante 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Obiectul prezentului Protocol de colaborare  îl constituie stabilirea rolului si responsabilităţilor  

partenerilor în cadrul Proiectului  educational județean  cu titlul “ NOI SUNTEM ROMÂNI!”      

   

 

 Şcoala coordonatoare se obligă :  

 să distribuie regulamentul proiectului şcolilor partenere; 

 să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze 

expoziţia; 

 să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;  

 să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit; 

 să mediatizeze rezultatele concursului. 

   

 

 Şcoala participantă se obligă: 

 să înscrie elevii în concurs; 

 să îndrume elevii în realizarea lucrărilor; 

 să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii organizatoare; 

 să distribuie elevilor participanţi diplomele.    

 

    

Prezentul Protocol de colaborare se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze  conform 

regulamentului. 

 

 

 

 

  Scoala Gimnaziala Nr. 7, Giurgiu                                     Scoala ............................................ 

                 Director,                                                                           Director, 

    Prof. Mircea Gemescu                                                          Prof. ......................................... 

 

 



 
 

Anexa 3 

Concursul ”Noi suntem români!” 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR : 

___________________________________________________________________________ 

 

ŞCOALA _________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Secțiunea I : Tradiții prezentate în: PPT. video, Word și fotografii. 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume elev Clasa  Titlul lucrării 

1.    

2.    

3.    

 

Secțiunea II : Tradiții redate prin: desen/pictură, colaj, obiecte decorate cu motive populare (cusături, 

păpuși, vase etc.). 

 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume elev Clasa  Titlul lucrării 

1.    

2.    

3.    

 

Secțiunea III : Portul popular oglindit în fotografii . 

 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume elev Clasa  Titlul lucrării  

1.    

2.    

3.    

 

 

 


