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Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile inegalabile şi incontestabile ale poporului
nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm.
Într-o lume din ce în ce mai tehnologizată şi mai modernizată, vrem să reînviem gustul vieţii de
demult cu obiceiuri de multă vreme lăsate în seama cuvântului ,,grabă” şi ,,uitare”. În momentul de
faţă tânăra generaţie este acaparată de noua tehnologie şi de alimentaţia de tip fast-food uitând de
tradiţiile neamului nostru şi de alimentaţia responsabilă.
Prin urmare, prin acest proiect şi prin activităţile pe care le-am propus (festival concurs cu
prezentarea unor momente artistice tradiționale dedicate zilei României, tradițiilor locale, expozițe de
produse din cămara mamei, bunicii, concurs de artă plastică și fotografică) în cadrul lui dorim ca
elevii implicaţi să cunoască specificul nostru românesc, cunoscându-şi tradiţiile şi rădăcinile. Astfel
ei vor putea răspunde mai bine provocărilor lumii în care trăiesc.
,,Made in România”este un festival-concurs care contribuie la cunoaşterea tradiţiilor şi
obiceiurilor din zona etnografică din care fac parte elevii implicaţi în proiect, dar şi cunoaşterea altor
obiceiuri şi tradiţii prin publicarea revistei proiectului.
Elevii vor realiza creaţii literare, plastice, fotografii care vor fi expuse în clasă şi vor fi selectate
pentru participarea la concursl interjudeţean.
Comisia de jurizare a concursului constituită din cadrele didactice cu competenţe în acest sens
vor evalua şi premia lucrările plastice și momentele cultural-artistice participante care au fost
realizate conform regulamentului de concurs.
Concursul „Made in România” se adresează preşcolarilor, elevilor şi cadrelor didactice din ţară
şi cuprinde două secțiuni:
1. ,,MADE IN ROMÂNIA”- EXPOZIȚIE
2. ,,MADE IN ROMÂNIA”- FESTIVAL
3. Simpozionul ,,Made in România”
Activitatea nr. 1
Lansarea proiectului ,,MADE IN ROMÂNIA”- ianuarie-octombrie 2018; înscrierea partenerilor în
proiect;
Activitatea nr. 2
,,Să păstrăm tradiţiile!” - octombrie 2018
– Şcoala coordonatoare va trimite pliante cu activităţile proiectului către şcolile partenere şi
regulamentul de concurs. Elevii vor viziona prezentări în ppt despre tradiţiile locale, despre
alimentația responsabilă, care nu presupune transportul alimentelor de la distanțe mari și vor exersa
momente artistice pentru a putea participa la festivalul județean ,,Made in România”.
Activitatea nr. 3
,,MADE IN ROMÂNIA- expoziţie şi concurs judeţean- 1- 23 noiembrie 2018;
Elevii vor realiza creaţii literare, plastice, fotografii care vor fi expuse în clasă şi vor fi selectate
pentru participarea la concursul judeţean.
Activitatea nr. 4
Simpozion pentru elevi, cadre didactice şi părinţi: ,,MADE IN ROMÂNIA”-16-21 XI 2018
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială I. D. Sîrbu-Petrila

Se vor primi lucrările pentru desfăşurarea simpozonului- proiecte de lecţie, proiecte tematice,
proiecte educative.
Organizarea simpozionului din punct de vedere logistic; susţinerea lucrărilor înscrise pe secţiunile:
lucrările elevilor, lucrările cadrelor didactice şi a altor persoane înscrise (părinţi, reprezentanţi ONGuri, reprezentanţi ai altor instituţii interesate, partenere).
Discuţii pe baza lucrărilor prezentate; acordarea diplomelor, adeverinţelor; diseminarea
rezultatelor în şcoală şi în unităţile partenere. Realizarea publicaţiei cu suport electronic, cu
ISSN/ISBN, cuprinzând lucrările înscrise în simpozion.
Activitatea nr. 5
,,MADE IN ROMÂNIA-festival județean cultural artistic- 23 noiembrie 2018
Se va derula un spectacol cultural artistic pe categorii de vârstă.
Se vor realiza momente cultural-artistice reprezentând tradiții și obiceiuri locale. Se vor realiza
expoziții culinare cu produse locale tradiționale. Elevii vor fi premiați de către un juriu format din
specialiști.
Activitatea nr. 6
Premierea participanților la concursul județean de artă plastică şi la festivalul Made în România,
23 noiembrie 2018
Juriul desemnat şi numit, ajutat de către coordonatorii proiectului, vor viziona momentele artistice
înregistrate şi trimise în festival de către participanţii din ţară. Vor avea loc discuţii asupra respectării
criteriilor de evaluare: a respectării temei festivalului, a timpului limită, dacă momentul culturalartistic este realizat în concordanţă cu obiectivele propuse prin proiect, respectării mesajului
intercultural, precum şi a calităţii estetice a acestora; evaluarea filmelor înscrise.
Activitatea nr. 7
Diseminarea rezultatelor proiectului: noiembrie 2018- ianuarie 2019
Înregistrarea unor fişe de feed-back, acordarea unor interviuri pentru articole presă locală,
discuţii interne şi cu partenerii şi redactarea raportului de evaluare finală. Finalizarea materialelor
electronice cu informaţii despre proiect, rezultatele proiectului. Analiza SWOT a întregii activităţi.
Analiza sustenabilităţii proiectului şi a modalităţilor de dezvoltare a acestuia pentru următoarea
ediţie. Realizarea Raportului de evaluare a activităţilor proiectului. Diseminarea informaţiilor legate
de activităţile proiectului în şcoală, în şcolile partenere, în mass-media, site-ul şcolii, site-uri de
specialitate.
1. ,,Made in România”- expoziție
Creaţiile plastice (picturi, desene, colaje) – pot participa preşcolari şi elevi din clasele I-X;
Lucrările vor fi etichetate pe verso – titlul lucrării, numele și prenumele preșcolarului/elevului,
vârsta, grupa, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea.
●
Criterii de apreciere a lucrărilor: expresivitatea imaginilor, respectarea temei, originalitatea şi
creativitatea;
●
Pot participa cel mult 3 lucrări de la fiecare clasă reprezentând lucrările care s-au selectat la
concursul local şi care se vor expedia până la 20 XI 2018.
Se va trimite în plicul cu lucrările, acordul de parteneriat (în 2 exemplare, parafat la şcoala
parteneră), fişa de înscriere şi un plic A4 autoadresat, timbrat pentru a fi trimise diplomele şi acordul
de parteneriat.
Lucrările vor fi expediate pe adresa Şcoala Gimnazială I. D. Sîrbu-Petrila,
Str. T. Vladimirescu, Nr. 5, Loc. Petrila, Jud. Hunedoara, Cod 335800, cu menţiunea Concursul
“Made in România” pe numele – prof. Avram Fermina, 0724355295
NOTĂ: Nu se percepe taxă de participare.
Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare nivel de clasă, diplome de participare tuturor
elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. Diplomele şi premiile vor fi oferite premianţilor într-un

cadru festiv, iar diplomele de participare şi protocolul de colaborare vor fi trimise prin poştă pe
adresa cadrului didactic coordonator specificată pe plicul autoadresat.
Nu se vor acorda premii în bani. Nu se admit contestaţii.
Vor fi scoase din concurs lucrările care nu respectă termenul de înscriere.
2. ,,Made in România”- festival
- DANS
- MUZICĂ
- SCENETE
- EXPOZIȚIE CULINARĂ


Probleme organizatorice:
1.Timpul alocat programului artistic al fiecărui moment artistic înscris în spectacol este de
5 minute, maxim 10 minute;
2. Participarea directă implică existenţa negativului pe DVD, CD sau stik;
3. Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare nivel de clasă, diplome de participare tuturor
elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. Diplomele şi premiile vor fi oferite premianţilor într-un
cadru festiv.
Cei care participă indirect vor trimite un plic timbrat şi autoadresat pentru expedierea
diplomelor, protocolului de colaborare și a programelor înregistrate pe DVD ( trimise în perioada de
înscriere, până la 20 XI 2018, data poştei).
Nu se vor acorda premii în bani. Nu se admit contestaţii.
Vor fi scoase din concurs lucrările care nu respectă termenul de înscriere.
3. Simpozionul ,,Made in România”- 21 noiembrie 2018, se adresează elevilor, părinților şi
cadrelor didactice din ţară şi cuprinde:
o
Secţiunea I. Referate;
o

Secţiunea II. Proiecte educaţionale;

o

Secţiunea III. Proiecte de lecţie.

a. Înscrierea participanţilor: (până la data de 20 noiembrie 2018) se va face la adresa de
e-mail: @yahoo.com specificând secţiunea la care participaţi, titlul lucrării.
b. Depunerea lucrărilor: până la data de 20 noiembrie 2018, în format electronic pe adresa:
i1099amb@yahoo.com – prof. Biro Ana Maria și andreibeatricemirela@yahoo.com – prof.
Andrei Beatrice Se va avea în vedere specificarea adresei corecte a expeditorului, a numărului de
telefon şi a adresei de e-mail unde poate fi contactat.
c. Redactarea lucrărilor: ( lucrarea proriu-zisă și rezumatul) se va face pe format A4, pe o
singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat “justified”) cu caractere româneşti,
titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se va
scrie profesia, numele prenumele autorului și instituţia (Times New Roman 12), bibliografia se va
consemna la sfârşitul lucrării.
NOTĂ: Numărul de pagini al lucrării nu este limitat, prezentarea se va rezuma la 5 minute.
d. Expedierea lucrărilor: Se va trimite într-un plic contractul de parteneriat, fișa de înscriere și
un plic autoadresat pentru expedierea diplomei.
Persoane de contact:
prof. Bolog Rodica- profesor înv. primar, rodibolog@yahoo.com, 0722629733
prof. Avram Fermina- profesor înv. primar, avramfermina@yahoo.com, 0724355295
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