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Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Hunedoara
Casa Corpului Didactic Deva
Palatul Copiilor Deva
GrădiniŃa „Floare de colŃ” Brad
AsociaŃia PărinŃilor „Floare de colŃ” Brad
Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad
Structuri: Şcoala Generală „Horia, Cloşca şi Crişan” Brad
Şcoala Generală „Mircea Sâmtimbreanu” Brad
Grup Şcolar „Crişan” Crişcior
Colegiul NaŃional „Teglaş Gabor” Deva
Şcoala Generală „Preot Iosif Comşa” RibiŃa
Şcoala Generală „Avram Iancu” Baia de Criş
Şcoala Generală „Ion Buteanu” Buceş
Şcoala Generală VaŃa de Jos
Şcoala Generală Tomeşti
Şcoala Generală Blăjeni
Şcoala Generală Vălişoara
Şcoala Generală Luncoiu de Jos
Şcoala Generală „Sabin Oprean” Bucureşci
GrădiniŃa cu Program Prelungit Nr.7 Deva
GrădiniŃa cu Program Prelungit Nr. 1 Hunedoara
Colegiul Tehnic Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria
Structura GrădiniŃa cu Program Normal „CăsuŃa Piticilor” Simeria
GrădiniŃa cu Program Normal Nr. 1 Orăştie
Primăria Municipiului Brad
Casa de Cultură Brad
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COORDONATORI:
Prof. Gabriela Berbeceanu - Inspector învăŃământ preprimar, ISJ Hunedoara
Prof. LuminiŃa Hurgoiu - Inspector învăŃământ primar, ISJ Hunedoara
Prof. Elena Bordea - Inspector învăŃământ primar, ISJ Hunedoara
Prof. Aurelia Ana - Director GrădiniŃa „Floare de colŃ” Brad
Prof. Paşcu Gavrilă - Director Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad
Prof. Natalia Intotero - Director adjunct Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad
Prof. Elena Meltiş - Director adjunct Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad
Prof. Mazilu Ghizela - Şef catedră Colegiul NaŃional „Teglaş Gabor” Deva
Prof. Ramona Clej - Şcoala Generală „Preot Iosif Comşa” RibiŃa
Prof. Lucia Elena Lazăr - GrădiniŃa cu Program Prelungit Nr.7 Deva
Prof. Maria Tomodan - Colegiul Tehnic Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria
Prof. Adriana Stânga - GrădiniŃa cu Program Prelungit Nr. 1 Hunedoara
Prof. Marioara Florea - GrădiniŃa cu Program Normal Nr. 1 Orăştie
Prof. Bianca Leucian - Casa de Cultură Brad
INIłIATOR: GrădiniŃa „Floare de colŃ” Brad
INSTITUłII IMPLICATE:
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Primăria Municipiului Brad
Casa de Cultură Brad
Palatul Copiilor Deva
AsociaŃia PărinŃilor „Floare de colŃ” Brad
PARTENERI:
Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad
Structuri: Şcoala Generală ”Horia, Cloşca şi Crişan” Brad
Şcoala Generală „Mircea Sâmtimbreanu” Brad
Grup Şcolar „Crişan” Crişcior
Colegiul NaŃional „Teglaş Gabor” Deva
Şcoala Generală „Preot Iosif Comşa” RibiŃa
Şcoala Generală „Avram Iancu” Baia de Criş
Şcoala Generală „Ion Buteanu” Buceş
Şcoala Generală VaŃa de Jos
Şcoala Generală Tomeşti
Şcoala Generală Blăjeni
Şcoala Generală Valişoara
Şcoala Generală Luncoiu de Jos
Şcoala Generală „Sabin Oprean” Bucureşci
GrădiniŃa cu Program Prelungit Nr.7 Deva
GrădiniŃa cu Program Prelungit Nr. 1 Hunedoara
Colegiul Tehnic Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria
Structura GrădiniŃa cu Program Normal „CăsuŃa Piticilor” Simeria
GrădiniŃa cu Program Normal Nr. 1 Orăştie
GrădiniŃa de copii Nr. 21 Craiova
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ECHIPA DE PROIECT:

GrădiniŃa „Floare de colŃ” Brad

Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad
Şcoala „Horia, Cloşca şi Crişan” Şcoala „Mircea Sântimbreanu”

Prof. Cioflica Smaranda
Ed. Cazan Florica
Inst. Cuc Ramona
Prof. Dezso Alina
Prof. Faur Mihaela
Ed. Goia Marioara
Ed. Ianc Georgeta
Inst. Ionescu Raluca
Ed. Joldiş Maria
Inst. Leach Ramona
Ed. Lup Maria
Prof. Pleşa Claudia
Prof. Poenar Claudia
Prof. Popovici Alina
Ed. Potîrniche Cosmina
Inst. Stânga OlguŃa
Ed. Silaşi Caterina
Inst. Tălmaciu Mirela

Prof. Intotero Natalia
Prof. Suciu Angela
Prof. Telca Diana
Prof. Groza Georgia
Inst. LuŃesc Daniela
Prof. Borlea Mihaela
Inst. DărăbanŃ Adina
Prof. Poenar Iuliana
Prof. Circo Mariana
Prof. Circo Cornelia
Înv. Mateş Ileana
Prof. Tace Daniela
Prof. łendea Florina
Prof. Ştefan Bogdan
Prof. Achim Marinela
Înv. Rusu Elena
Prof.Pavel Nicolae
Prof. RişcuŃa Dorina
Prof. Silaşi Dorica
Prof. Csenteri Oana
Inst. MoŃ Cornelia

Şcoala Generală
„Avram Iancu”
Baia de Criş
Prof. Opric Elena
Prof. Leucian Diana
Prof. Ghilea VoichiŃa
Prof. IevuŃa Alexandru

Prof. Meltiş-PetruŃ Elena
Prof. Letea Irina
Prof. Tapalagă Camelia
Prof. Coza Ionel
Inv. Dineş Dorica
Prof. Oprea Gianina
Inv. Iga Viorica
Prof. StrăuŃ Maria
Inv. Gancea Olimpia
Inv. Duma Agaftia
Inst. Benea Răpcău
AncuŃa
Prof. Nicoară Andreea
Prof. Circo Irina
Ed. Benea Cornelia
Ed. Turcu Claudia

Şcoala Generală
Luncoiu de Jos

Şcoala Generală
Vălişoara

Prof. Trif Ramona
Prof. Ştefan Simona
Prof. Ursa Edvi
Prof. Popa Constantina
Ed. Groza Ramona
Prof. Petric Călin

Înv. Petric Adrian
Prof. Jurca Claudia
Înv. Boldura Viorica
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DOMENIIILE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ CONCURSUL:
Domeniul Om şi Societate
Domeniul Estetic şi Creativ
TIPUL CONCURSULUI: NaŃional
DURATA CONCURSULUI: 15 noiembrie 2011 – 31 ianuarie 2012

ARGUMENT:
Sărbătorile de iarnă reuşesc întotdeauna să trezească în sufletul nostru trăiri aparte, deosebite,
aproape magice! TradiŃiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor
făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.
Educându-i de mici pe copii, prin diverse activităŃi desfăşurate în familie şi în unităŃile de
învăŃământ, ei vor îndrăgi obiceiurile Ńării în care s-au născut. Astfel, ne putem asigura că tradiŃiile şi
obiceiurile populare vor avea continuitate în generaŃiile următoare.
Şcoala, dascălul, familia, comunitatea locală, mass-media sunt factorii care, în timp, trezesc
copiilor dorinŃa de a citi, de a cunoaşte tradiŃiile specifice sărbătorii Crăciunului. Copiii au posibilitatea
să se implice în cunoaşterea şi păstrarea nealterată a obiceiurilor şi tradiŃiilor specifice sărbătoririi
Crăciunului.
Tuturor factorilor educaŃionali le revin sarcini şi în acest domeniu, deoarece, se constată o
îndepărtare a tinerilor de la obiceiurile şi tradiŃiile locale.
OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL:
Cunoaşterea şi respectarea tradiŃiilor culturale româneşti.
OBIECTIVE
-

SPECIFICE:
să descrie tradiŃii şi obiceiuri specifice Ńării noastre;
să identifice elemente locale tradiŃionale specifice zonei în care locuiesc;
să definească, prin lucrări originale, portretul spiritual al poporului român;
să conştientizeze importanŃa cunoaşterii obiceiurilor şi tradiŃiilor populare pentru
păstrarea identităŃii româneşti.

GRUP łINTĂ:
- preşcolari şi elevi din învăŃământul primar;
- cadre didactice.
PARTICIPANłI:
- preşcolari;
- elevi din învăŃământul primar;
- cadre didactice;
- reprezentanŃi ai comunităŃii locale;
- părinŃi.
BENEFICIARI/RESURSE UMANE:
- preşcolari şi elevi din învăŃământul primar ;
- cadre didactice;
- părinŃi;
- comunitatea locală;
- alŃi factori educaŃionali.
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RESURSE MATERIALE: CD- uri, aparat foto, retroproiector, scanner, imprimantă, staŃie de
amplificare, microfoane, difuzoare; calculator, cameră de filmat, panouri pentru organizarea expoziŃiei,
hârtie, diplome pentru cadrele didactice şi copiii participanŃi, recuzita pentru programul artistic, lucrări
practice etc.
RESURSE FINANCIARE: Taxă de participare
ETAPELE CONCURSULUI:
I. Lansarea proiectului/concursului
Lansarea concursului se realizează prin postarea pe site-urile: www.didactic.ro; www.forumisjhd;
www.educatoarea.ro; www.floaredecoltbrad.ro şi prin anunŃuri publicitare în presa de specialitate, presa
judeŃeană, expunerea unor panouri publicitare, roll-up-uri în zonele centrale ale oraşului - 15 noiembrie
2011;
II. Realizarea lucrărilor la nivelul unităŃilor de învăŃământ participante: 1-15 decembrie 2011
III. Înscrierea participanŃilor - trimiterea fişelor de înscriere, a lucrărilor (lucrări practice şi CD/DVD),
a acordului de parteneriat şi a unui plic autoadresat şi timbrat se face în perioada 1-15 decembrie 2011,
prin poştă.
Înscrierea participanŃilor, cadre didactice, preşcolari şi elevi din învăŃământul primar va fi
realizată în cadrul următoarelor secŃiuni:
SecŃiunea 1
Prezentarea/descrierea pe CD/DVD a maxim 2 obiceiuri specifice zonei de provenienŃă. Acestea
vor fi publicate într-un CD cu ISSN.
Obligatoriu materialul se va prezenta în format PowerPoint.
SecŃiunea 2
a. ParticipanŃii din Ńară - prezentarea unor înregistrări video cu formaŃii de colindători, crai,
dansuri populare, scenete specifice temei „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun din diferite zone ale Ńării”înregistrare de maxim 5 minute;
b. UnităŃile de învăŃământ, colaboratoare în organizarea concursului, din zona Brad –
prezentarea unei formaŃii artistice la spectacolul desfăşurat la Şcoala „Horia, Cloşca şi Crişan” Brad,
sub genericul „Festivalul tradiŃiilor şi obiceiurilor populare de Crăciun”.
SecŃiunea 3
ExpoziŃie - concurs „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun”
Prezentarea a maxim 3 lucrări practice/cadru didactic: felicitări, tablouri, etc. - realizate cu tehnici şi
materiale diferite.

IV. Expedierea lucrărilor prin poştă, până la 15 decembrie 2011, pe următoarele adrese:
 Pentru cadre didactice/preşcolari:
Institutor: Ramona Leach
Educatoare: Marioara Goia
Profesor: Faur Mihaela
GrădiniŃa „Floare de colŃ” Brad,
Strada Horea, Nr. 25/27, cod 335200,
Localitatea Brad, JudeŃul Hunedoara cu precizarea: Pentru Concursul „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun”.
 Pentru cadre didactice/ elevi din învăŃământul primar:
Profesor: Benea Răpcău AncuŃa
Şcoala Generală „Mircea Sântimbreanu” Brad, strada LibertăŃii nr. 21, cod 335200,
Localitatea Brad, JudeŃul Hunedoara, cu precizarea: Pentru Concursul „TradiŃii şi obiceiuri de
Crăciun”.

9

V. Desfăşurarea activităŃilor propuse în cadrul concursului:
a) Organizarea expoziŃiei cu lucrările copiilor: 20 decembrie 2011
Locul desfăşurării - Şcoala Generală „Horia, Cloşca şi Crişan” Brad;
b) Prezentarea materialelor în format PowerPoint: 21 decembrie 2011
Locul desfăşurării - Şcoala Generală „Horia, Cloşca şi Crişan” Brad ;
c) SusŃinerea programului artistic de către formaŃiile din unităŃile colaboratoare: 21 decembrie 2011
Locul desfăşurării - Şcoala Generală „Horia, Cloşca şi Crişan” Brad ;
VI. Evaluarea/jurizarea lucrărilor: 21 decembrie 2011
VII. Expedierea diplomelor pentru preşcolari, elevi şi cadrele didactice îndrumătoare, a CD cu ISSN şi
parteneriatelor de colaborare, până la data 31 ianuarie 2012.
REGULAMENT DE ORGANIZARE:
I. Realizarea lucrărilor la nivelul unităŃilor de învăŃământ participante:
SecŃiunea 1
 Cadrele didactice vor prezenta maxim două obiceiuri specifice zonei de provenienŃă. Materialul
va fi realizat în format PowerPoint cu maxim 10 slide - uri fiecare.
 CerinŃe pentru redactarea şi etichetarea lucrărilor:
- Se consemnează: titlul, autorul şi unitatea de învăŃământ;
- Lucrarea va fi scrisă cu diacritice;
 Obligatoriu se va consemna sursa de provenienŃă a obiceiului descris: Ex. „Cules de la Badea
Ioan din satul Lunca, jud. Iaşi”.
SecŃiunea 2
 Înregistrările video (pe CD sau DVD) vor prezenta formaŃii artistice de colindători, crai, dansuri
populare, scenete specifice temei „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun” din diferite zone ale Ńării.
Durata - maxim 5 minute.
 CD-urile vor fi etichetate:
Unitatea de învăŃământ:_________________________/grupa/clasa___________
Instructor formaŃie:_________________________________________________
Denumirea obiceiului:_______________________________________________
SecŃiunea 3
ExpoziŃie – concurs „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun”.
Prezentarea a maxim 3 lucrări practice/cadru didactic: felicitări, tablouri, etc. - realizate cu tehnici şi
materiale diferite.
O importanŃă deosebită trebuie acordată datelor de identificare ale fiecărei lucrări. Pentru a preveni
anonimatul lucrărilor în expoziŃie, vă rugăm completaŃi modelul de etichetă oferit şi ataşaŃi-l pe lucrare,
în colŃul din dreapta, jos.
Numele şi prenumele preşcolarului/elevului: _______________________________
GrădiniŃa/Şcoala:_____________________________________________________
Grupa/Clasa: ________________________________________________________
Titlul lucrării: _______________________________________________________
SecŃiunea: ___________________________________________________________
Îndrumător: __________________________________________________________
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Lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată;
Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaŃia copiilor, estetica compoziŃiei,
acurateŃea lucrării.
Se interzice intervenŃia cadrului didactic în execuŃia lucrărilor, acele lucrări urmând a fi
descalificate din concurs;



II. Înscrierea participanŃilor:
Se realizează pe baza fişelor de înscriere (Anexe), expediate prin poştă.
Termen limită de expediere - 15 decembrie 2011;
Fişa de înscriere se expediază şi în format listat odată cu expedierea lucrărilor.
Taxa de participare:
- SecŃiunea 1 - 15 lei/cadru didactic;
- SecŃiunea 2 şi secŃiunea 3 - 10 lei/cadru didactic.
Sumele sunt necesare pentru costul diplomelor, CD-ul cu ISSN, pentru organizarea
expoziŃiei „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun” şi a spectacolului „Festivalul tradiŃiilor şi obiceiurilor
de Crăciun”.
Sumele se virează în contul nr. RO53CECEHD0543RON0438066 deschis la CEC Bank SA
BRAD, ASOCIAłIA FLOARE DE COLł BRAD, judeŃul Hunedoara, cod fiscal 25546122, în
perioada 1 - 15 decembrie 2011, cu specificaŃia taxă - participare Concurs „TradiŃii şi obiceiuri
de Crăciun”.
e. Acordul de parteneriat (Anexa ) se va completa în două exemplare de către unitatea cu
personalitate juridică şi se va expedia în plicul cu lucrările.
f. Plicul expediat va conŃine:
- fişa de înscriere;
- lucrările pe secŃiuni (lucrări practice şi/sau CD/DVD );
- dovada achitării taxei de participare (copie xerox);
- acordul de parteneriat - 2 exemplare;
- un plic A4 autoadresat şi timbrat - pentru expedierea diplomelor.
a.
b.
c.
d.

III. Evaluarea lucrărilor
 Jurizarea se va realiza de către o comisie desemnată conform procedurii de jurizare;
 Se vor acorda premii, menŃiuni şi diplome de participare pentru preşcolari, elevi;
 Diplomele se expediază prin plicurile autoadresate;
 Fiecare cadru didactic va primi diplomă de îndrumător.
EVALUAREA CONCURSULUI/PROIECTULUI:
 Evaluarea fiecărei etape a proiectului: formulare, pregătire, realizare, finalizare;
 Evaluarea performanŃei echipei - eficacitate şi eficienŃă:
- aprecierea sistematică a gradului de împlinire a obiectivelor,
- a eficienŃei fondurilor utilizate,
- a utilităŃii;
 Evaluarea impactului proiectului.
ModalităŃi de evaluare
- monitorizarea activităŃilor – evaluarea formativă;
agenda întrunirilor;
- procedura de jurizare; - grupuri de discuŃii;
- portofoliul proiectului, CD – uri cu prezentări
PowerPoint, lucrări, filmări cu aspecte ale derulării
expoziŃiei cu vânzare;
- albume în format electronic; calitatea prestaŃiilor

Indicatori de evaluare
De ordin calitativ:
- creşterea prestigiului unităŃilor de învăŃământ
participante;
- gradul de implicare a comunităŃii locale;
- gradul de implicare a partenerilor;
De ordin cantitativ:
- numărul de participanŃi - aprox. 900 preşcolari/
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artistice;
- feedback-ul participanŃilor;
- sondaj de opinie/interviuri luate beneficiarilor;
- chestionare de satisfacŃie;
- rapoarte intermediare, raport final, autoevaluare;

elevi;
- numărul premiilor obŃinute/diplomelor (80% dintre
participanŃi);
- numărul publicaŃiilor – CD-urilor cu ISSN (peste
50% dintre cadrele participante);
- numărul articolelor în presa locală, judeŃeană

REZULTATE SCONTATE:
 Stimularea copiilor din învăŃământul preşcolar şi primar în cunoaşterea şi respectarea tradiŃiilor
şi obiceiurilor de Crăciun din cât mai multe zone ale Ńării;
 Dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor, creativităŃii prin utilizarea în combinaŃii inedite a
tehnicilor de lucru şi a materialelor specifice activităŃilor practice;
 Elaborarea unui album ilustrat ce va conŃine descrieri, prezentări ale tradiŃiilor şi obiceiurilor
specifice Crăciunului;
 Premierea lucrărilor;
 Încheierea unor parteneriate educaŃionale între unitatea iniŃiatoare şi unităŃile şcolare participante
la concurs;
 Facilitarea schimbului de experienŃă între cadrele didactice din Ńară prin vizualizarea unor lucrări
realizate prin tehnici şi materiale variate, inedite;
 Valorificarea potenŃialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice.
METODE DE EVALUARE A REZULTATELOR
- analiza produselor/lucrărilor;
- chestionare, sondaje de opinie;
- analiza şi interpretarea chestionarelor;
- emiterea unor judecăŃi de valoare/aprecieri privind calitatea activităŃilor;
- colectarea evidenŃelor;
- rapoarte de evaluare intermediare;
- încorporarea datelor evaluative într-un raport final.

DISEMINARE:
 Publicarea rezultatelor concursului pe site-urile: www.didactic.ro; www.forumisjhd;
www.educatoarea.ro; www.floaredecoltbrad.ro;
 Postere/roll-up-uri afişate în diferite locuri din oraş;
 Ziarul local „Zarandul”, „Servus Hunedoara”, Revista „Pipo”;
 Prezentarea concursului la nivelul cercurilor pedagogice şi a comisiilor metodice;
 Mediatizarea concursului în reviste de specialitate, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinŃifice.
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Activitatea – etapele proiectului

1. Lansarea/postarea concursului
Lansarea concursului se realizează
prin postarea pe internet şi prin
anunŃuri publicitare în presa de
specialitate, presa judeŃeană,
expunerea unor panouri publicitare,
roll-up-uri în zonele centrale ale
oraşului.

CALENDARUL ACTIVITĂłILOR
Locul desfăşurării
ParticipanŃi
Responsabili

Data /
Perioada de
desfăşurare
15
Site-urile:
noiembrie www.didactic.ro;
2011
www.forumisjhd;
www.educatoarea.ro;
www.floaredecoltbrad.ro
Ziarul local „Zarandul”,
„Servus Hunedoara”,
Revista „Pipo”.

Echipa de
proiect
Coordonatorii

1-15
decembrie
2011

La nivelul unităŃilor de
învăŃământ participante

Cadre
didactice
Preşcolari
Elevi

3. Înscrierea participanŃilor - se
realizează prin completarea
Formularului de înscriere (Anexe)
şi expedierea acestuia, prin poştă,
odată cu lucrările realizate.

1-15
decembrie
2011

GrădiniŃa „Floare de colŃ”
Brad – pentru preşcolari,
Şcoala Generală „Mircea
Sântimbreanu” Brad –
pentru elevi

4. Expedierea lucrărilor
Lucrările se expediază prin poştă,
într-un plic A4.

Termen
limită-15
decembrie
2011 data
poştei

GrădiniŃa „Floare de colŃ”
Brad – pentru preşcolari,
Şcoala Generală „Mircea
Sântimbreanu” Brad –
pentru elevi

Cadre
didactice
Preşcolari/
elevi din Ńară,
echipa de
proiect
Cadre
didactice
îndrumătoare,
preşcolari,
elevi

2. Realizarea lucrărilor la nivelul
unităŃilor de învăŃământ
participante
Cadrele didactice aleg secŃiunile la
care doresc să participe, coordonează
activitatea preşcolarilor/elevilor în
realizarea lucrărilor.

5. Desfăşurarea activităŃilor
propuse în cadrul concursului:

Indicatori de
performanŃă

ModalităŃi de
evaluare

Coordonatorii

- popularizare pe cel
puŃin patru site-uri;
- formarea şi
dezvoltarea culturii
de proiect
- rata de acceptare a
proiectului 100%

- aprecierea
favorabilă a
potenŃialilor
participanŃi/ parteneri
la concurs

Cadre didactice
participante

- 100% dintre
participanŃi respectă
regulamentul de
realizare a lucrărilor
- produse
educaŃionale de înaltă
calitate
- competenŃe
metodologice.
- 100% dintre
participanŃi respectă
termenul de înscriere
şi regulamentul
concursului

- grupuri de lucru

- 100% din
participanŃi respectă
regulile referitoare la
etichetarea şi
expedierea lucrărilor
- implicarea şi
contribuŃia fiecărui

- raport intermediar
de evaluare

Cadrele didactice
participante
Echipa de proiect

Cadrele didactice
participante

- monitorizarea
fişelor de înscriere şi
a acordurilor de
parteneriat
- acorduri scrise

- expoziŃie cu
lucrările participante
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a) Organizarea expoziŃiei cu
lucrările copiilor

20 decembrie Şcoala Generală „Horia,
Cloşca şi Crişan” Brad;
2011

b) Prezentarea materialelor în
format PowerPoint

21 decembrie Şcoala Generală „Horia,
Cloşca şi Crişan” Brad
2011

c) SusŃinerea programului
artistic de către formaŃiile din
unităŃile colaboratoare

21 decembrie Şcoala Generală „Horia,
Cloşca şi Crişan” Brad ;
2011

6. Evaluarea/jurizarea
lucrărilor

21
decembrie
2011

GrădiniŃa
„Floare de colŃ” Brad

Echipa de
proiect

Coordonatorii

partener implicat în
concurs
- competenŃe de
comunicare
- calitatea relaŃiilor cu
partenerii
- implicarea în
proiect a partenerilor

Echipa de
proiect
Comitetul de
jurizare numit

Coordonatorii
Comitetul de
jurizare numit

- comunicarea fluentă
între parteneri;

Şcoala Generală „Mircea
Sântimbreanu” Brad

7. Expedierea diplomelor

până la data
31 ianuarie
2012

GrădiniŃa „Floare de colŃ”
Brad
Şcoala Generală „Mircea
Sântimbreanu” Brad

Echipa de
proiect

- implicarea şi
Primarul
contribuŃia fiecărui
municipiului Brad partener implicat în
Consilieri locali concurs;
- peste 80% dintre
lucrările participante
vor fi premiate;
Echipa de proiect - cuantificarea
rezultatelor
- beneficiile pentru
participanŃi

la concurs; grupuri de
discuŃii
- artefacte;
- rezultate materiale
ale concursului;
- observarea
- vizionarea
prezentărilor
PowerPoint
- cooperarea
- intensitatea şi durata
aplauzelor
- raport intermediar
de evaluare a
concursului;
- autoevaluare
- raport final de
evaluare a
concursului;
- aprecierea calitativă
- procedură de
jurizare;
- grupuri de lucru
- oferirea feed-backului/diplome, premii
- monitorizare
permanentă.
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_______________________________________
Strada _____________, nr. ________________
Tel./fax. ________________________________
e-mail :_________________________________
Nr. ______________________

GRĂDINIłA „ FLOARE DE COLł” BRAD
Strada Horea, nr. 25- 27
Tel./fax. 0254612622
e-mail gradinitafloaredecolt@yahoo. com
Nr. ______________________

CONTRACT
DE PARTENERIAT EDUCAłIONAL
Încheiat azi, _______________, între următoarele instituŃii

PARTENERI:
1. GRĂDINIłA „ FLOARE DE COLł” BRAD, strada Horea, nr. 25- 27, judeŃul Hunedoara,
tel/fax 0254612622, reprezentat prin profesor Ana Aurelia, în calitate de director, şi Leach Ramona,
Dezso Alina, Goia Marioara, Faur Mihaela, Lup Maria Magdalena, Cioflica Smaranda, Ianc Georgeta,
Joldiş Maria, Pleşa Claudia, Cuc Ramona, Stânga OlguŃa, Popovici Alina, Tălmaciu Mirela, Potîrniche
Cosmina, Cazan Florica, Poenar Claudia, Ionescu Raluca, Silaşi Caterina,
având calitatea de iniŃiatori.
2._________________________________________________________, strada _______________________, nr,
_____, judeŃul ______________, tel/fax ________________, reprezentat prin director, prof.
_____________________ şi profesorii colaboratori:_____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Prezentul contract s-a convenit a fi încheiat în conformitate cu recomandările Ministerului
EducaŃiei şi Cercetării (Hotărârea Guvernului României Nr. 690/1997) privind aplicarea programului
de parteneriat educaŃional, având în vedere următoarele condiŃii:
- Respectând Legea ÎnvăŃământului, Statutul personalului didactic şi Regulamentului de organizare şi
funcŃionare al instituŃiilor şcolare;
- Conform recomandărilor M.E.C.T.S. (Hotărârea Guvernului României nr. 690/1997), privind
aplicarea programului de parteneriat educaŃional;
- Urmărind menŃinerea şi creşterea prestigiului instituŃiilor implicate;
- łinând seama de potenŃialul educativ al învăŃământului extraşcolar (informal sau de timp liber) şi de
nevoile de a întări relaŃiile dintre educaŃia şcolară şi cea extraşcolară în scopul modelării personalităŃii
elevilor şi eficientizării procesului instructiv-educaŃional.
Obiectivul prezentului contract este desfăşurarea activităŃilor parteneriatului educaŃional
„TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun”.
Parteneriatul educaŃional „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun”se încheie pe perioada 2010 – 2012
şi poate fi prelungit, cu acceptul ambelor părŃi, pe următorii ani şcolari, printr-un Act adiŃional care să
prevadă activităŃi şi obiective noi. Modificările condiŃiilor prezentului contract pot avea loc numai cu
acordul ambelor părŃi implicate.
Încheiat în 4 (patru) exemplare.

GRĂDINIłA „FLOARE DE COLł” BRAD

DIRECTOR,
Prof. Ana Aurelia

________________________________

DIRECTOR,
Prof. __________________
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ANEXA

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS NAłIONAL
„TRADIłII ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN”

Numele şi prenumele: …………..……………………………………………..
Unitatea de învăŃământ: ………………………………………………………
Adresa unde doriŃi expedierea diplomelor:
………………..………………………………………………………………
Telefon: ...…………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………….
Titlul lucrării: ………………………………………………………………
SecŃiunea:…………………………………………………………………….
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ANEXA
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS NAłIONAL
„TRADIłII ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN”
1.
Numele şi prenumele preşcolarului/elevului : ………………………………………
GrădiniŃa/Şcoala: …………………………………………………………..………
Grupa/Clasa: ……………………………………………………………………..…
Titlul lucrării: ……………………………………..………………………………..
SecŃiunea: ………………………………….………………………………………
Îndrumător : ……………………………………………..…………………………
Telefon fix/mobil: ……………………………………………..……………………
E-mail: ……………………………………………..…………………………
2.
Numele şi prenumele preşcolarului/elevului : ………………………………………
GrădiniŃa/Şcoala: …………………………………………………………..………
Grupa/Clasa: ……………………………………………………………………..…
Titlul lucrării: ……………………………………..………………………………..
SecŃiunea : ………………………………….………………………………………
Îndrumător : ……………………………………………..…………………………
Telefon fix/mobil: ……………………………………………..……………………
E-mail: ……………………………………………..…………………………

3.
Numele şi prenumele preşcolarului/elevului : ………………………………………
GrădiniŃa/Şcoala: …………………………………………………………..………
Grupa/Clasa: ……………………………………………………………………..…
Titlul lucrării: ……………………………………..………………………………..
SecŃiunea : ………………………………….………………………………………
Îndrumător : ……………………………………………..…………………………
Telefon fix/mobil: ……………………………………………..……………………
E-mail: ……………………………………………..……….....................................
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CONCURS NAłIONAL
„TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun”
REGULAMENT DE ORGANIZARE

CAP. I DISPOZIłII GENERALE
Proiectul NaŃional „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun” s-a elaborat în conformitate cu
recomandările M.E.C.- HG României nr. 690/1997- privind aplicarea programului de parteneriat
educaŃional şi are în vedere următoarele condiŃii:
•
•

•

Respectarea Legii ÎnvăŃământului, a Statutului personalului didactic şi a Regulamentului de
organizare şi funcŃionare a instituŃiilor implicate;
Eficientizarea procesului instructiv-educativ şi modelarea personalităŃii preşcolarilor şi elevilor
Ńinând seama de potenŃialul educativ al învăŃământului şi de nevoia de consolidare a relaŃiilor
dintre educaŃia şcolară şi cea extraşcolară;
Echipa de proiect este direct răspunzătoare de modul de organizare şi desfăşurare al acestuia.

CAP. II ATRIBUłIILE COORDONATORILOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crearea oportunităŃii de contact direct între parteneri;
Stabilirea unor roluri/responsabilităŃi clare pentru fiecare membru în parte;
Întocmirea agendei de lucru/organizarea eficientă;
Să planifice, să organizeze, să conducă şi să controleze;
Să aducă corecŃii eventualelor disfuncŃionalităŃi intervenite/asumarea riscurilor;
Negocierea planurilor de activitate şi alocarea responsabilităŃilor;
Încurajarea participării active a tuturor membrilor echipei;
Dezvoltarea unor bune relaŃii între parteneri;
Conceperea chestionarelor şi a modalităŃilor de evaluare;
Asamblarea contribuŃiilor la raportul final;
Transmite mass-mediei rezultatele proiectului;
Sărbătorirea realizărilor.

CAP. III ATRIBUłIILE ECHIPEI DE PROIECT
 Implicarea cu responsabilitate în proiect a fiecărui membru al echipei;
 Comunicare şi schimburi de informaŃii între membrii echipei;
 Cooperarea între membrii echipei/lucrul în echipă;
 Orientarea către beneficiari;
 Complementaritate în competenŃe,
 Monitorizarea permanentă a proiectului;
 Respectarea regulilor de bază pentru lucrul în echipă;
 Recunoaşterea competenŃelor profesionale ale fiecărui membru;
 Contribuie la realizarea raportului final.
CAP. IV ATRIBUłIILE PARTICIPANłILOR
 Să se informeze despre desfăşurarea concursului;
 Să respecte regulamentul pe secŃiuni;
 Să respecte termenele planificate;

CAP. V ETAPELE CONCURSULUI
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I. Lansarea proiectului /concursului
Lansarea/postarea concursului pe site-urile: www.didactic.ro; www.forumisjhd;
www.educatoarea.ro; www.floaredecoltbrad.ro - 15 noiembrie 2011;
II. Realizarea lucrărilor la nivelul unităŃilor de învăŃământ participante: 1-15 decembrie 2011
III. Înscrierea participanŃilor, trimiterea lucrărilor (lucrări practice şi CD/DVD), a acordului de
parteneriat şi a unui plic autoadresat şi timbrat se face în perioada 1-15 decembrie 2011, prin poştă.
Înscrierea participanŃilor, cadre didactice, preşcolari şi elevi din învăŃământul primar va fi
realizată în cadrul următoarelor secŃiuni:
SecŃiunea 1
Prezentarea/descrierea pe CD/DVD a maxim 2 obiceiuri specifice zonei de provenienŃă. Acestea vor fi
publicate într-un CD cu ISSN.
Obligatoriu materialul se va prezenta în format PowerPoint.
SecŃiunea 2
a. ParticipanŃii din Ńară - prezentarea unor înregistrări video cu formaŃii de colindători, crai, dansuri
populare, scenete specifice temei „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun”- înregistrare de maxim 5 minute;
b. UnităŃile de învăŃământ, colaboratoare în organizarea concursului, din zona Brad – prezentarea
unei formaŃii artistice la spectacolul desfăşurat la Şcoala „Horia, Cloşca şi Crişan” Brad, sub genericul
„Festivalul tradiŃiilor şi obiceiurilor populare de Crăciun”.
SecŃiunea 3
ExpoziŃie – concurs „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun”.
Prezentarea a maxim 3 lucrări practice/cadru didactic: felicitări, tablouri, etc. - realizate cu tehnici şi
materiale diferite.
IV. Expedierea lucrărilor prin poştă, până la 15 decembrie 2011, pe următoarele adrese:
 Pentru cadre didactice/preşcolari:
Institutor: Ramona Leach
Educatoare: Marioara Goia
Profesor: Faur Mihaela
GrădiniŃa „Floare de colŃ” Brad,
Strada Horea, Nr. 25/27, cod 335200
Localitatea Brad, JudeŃul Hunedoara, cu precizarea: Pentru Concursul „TradiŃii şi obiceiuri de
Crăciun”
 Pentru cadre didactice/ elevi din învăŃământul primar:
Profesor: Benea Răpcău AncuŃa
Şcoala Generală „Mircea Sântimbreanu” Brad, strada LibertăŃii nr. 21, cod 335200,
Localitatea Brad, JudeŃul Hunedoara, cu precizarea: Pentru Concursul „TradiŃii şi obiceiuri de
Crăciun”.
V.Desfăşurarea activităŃilor propuse în cadrul concursului:
b) Organizarea expoziŃiei cu lucrările copiilor: 20 decembrie 2011
Locul desfăşurării - Şcoala Generală „Horia, Cloşca şi Crişan” Brad;
b) Prezentarea materialelor în format PowerPoint: 21 decembrie 2011
Locul desfăşurării - Şcoala Generală „Horia, Cloşca şi Crişan” Brad ;
c) SusŃinerea programului artistic de către formaŃiile din unităŃile colaboratoare: 21 decembrie
2011
Locul desfăşurării - Şcoala Generală „Horia, Cloşca şi Crişan” Brad.
VI. Evaluarea / jurizarea lucrărilor: 21 decembrie 2011
Conform procedurii de jurizare.
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VII. Expedierea diplomelor pentru preşcolari, elevi şi cadrele didactice îndrumătoare, a CD-ului cu
ISSN şi parteneriatelor de colaborare, până la data 31 ianuarie 2012.

CAP.VI REGULILE CONCURSULUI/ ETAPE:
VI. 1. Lansarea proiectului/concursului –respectarea termenului de lansare;
VI. 2. Realizarea lucrărilor la nivelul unităŃilor de învăŃământ participante:
SecŃiunea 1
 Cadrele didactice vor prezenta maxim două obiceiuri specifice zonei de provenienŃă.
 CerinŃe pentru redactarea şi etichetarea lucrărilor:
- Materialul va fi realizat în format PowerPoint cu maxim 10 slide - uri fiecare.
- Se consemnează: titlul, autorul şi unitatea de învăŃământ;
- Lucrarea va fi scrisă cu diacritice;
- Obligatoriu se va consemna sursa de provenienŃă a obiceiului descris: Ex. „Cules de la
Badea Ioan din satul Lunca, jud. Iaşi”.
SecŃiunea 2
 Înregistrările video (pe CD sau DVD) vor prezenta formaŃii artistice de colindători, crai,
dansuri populare, scenete specifice temei „TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun” din diferite zone ale
Ńării. Durata maxim 5 minute.
 CD-urile vor fi etichetate astfel:
Unitatea de învăŃământ:_________________________/grupa/clasa___________
Instructor formaŃie:_________________________________________________
Denumirea obiceiului:_______________________________________________
SecŃiunea 3
O importanŃă deosebită trebuie acordată datelor de identificare ale fiecărei lucrări. Pentru a preveni
anonimatul lucrărilor în expoziŃie, vă rugăm completaŃi modelul de etichetă oferit şi ataşaŃi-l pe
lucrare, în colŃul din dreapta, jos.
Numele şi prenumele preşcolarului/elevului: _______________________________
GrădiniŃa/Şcoala:_____________________________________________________
Grupa/Clasa: ________________________________________________________
Titlul lucrării: _______________________________________________________
SecŃiunea: ___________________________________________________________
Îndrumător: __________________________________________________________



Lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată;
Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaŃia copiilor, estetica compoziŃiei,
acurateŃea lucrării. Se interzice intervenŃia cadrului didactic, acele lucrări vor fi descalificate
din concurs;

VI. 3. Înscrierea participanŃilor:
g. Se realizează pe baza fişelor de înscriere (Anexe), expediate prin poştă.
h. Termen limită de expediere - 15 decembrie 2011;
i. CondiŃii de participare:
Taxa de participare:
- SecŃiunea 1 - 15 lei/cadru didactic;
- SecŃiunea 2 şi secŃiunea 3 - 10 lei/cadru didactic.
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Sumele sunt necesare pentru costul diplomelor, CD-ul cu ISSN, organizarea expoziŃiei
„TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun” şi a spectacolului „Festivalul tradiŃiilor şi obiceiurilor de
Crăciun”.
Sumele se virează în contul nr. RO53CECEHD0543RON0438066 deschis la CEC Bank SA
BRAD, ASOCIAłIA FLOARE DE COLł BRAD, judeŃul Hunedoara, cod fiscal 25546122, în
perioada 1-15 decembrie 2011, cu specificaŃia taxă - participare Concurs „TradiŃii şi obiceiuri
de Crăciun”.
j. Acordul de parteneriat (Anexa ) se va completa în două exemplare de către unitatea cu
personalitate juridică şi se va expedia în plicul cu lucrările.
k. Plicul expediat va conŃine:
- fişa de înscriere;
- lucrările pe secŃiuni (lucrări practice şi/sau CD/DVD );
- dovada achitării taxei de participare (copie xerox);
- acordul de parteneriat - 2 exemplare;
- un plic A4 autoadresat şi timbrat - pentru expedierea diplomelor.
VI. 4. EVALUAREA
a. Evaluarea lucrărilor
 Jurizarea se va realiza de către o comisie desemnată conform procedurii de jurizare;
 Se vor acorda premii, menŃiuni şi diplome de participare pentru preşcolari şi elevi;
 Diplomele se expediază prin plicurile autoadresate;
 Fiecare cadru didactic va primi diplomă de îndrumător;
b. Evaluarea proiectului/concursului
 Evaluarea fiecărei etape a proiectului: formulare, pregătire, realizare, finalizare;
 Evaluarea performanŃei echipei - eficacitate şi eficienŃă:
- aprecierea sistematică a gradului de împlinire a obiectivelor,
- a eficienŃei fondurilor utilizate,
- a utilităŃii;
 Evaluarea impactului proiectului.
VI. 5. Diseminarea rezultatelor
• Publicarea rezultatelor concursului pe site-urile: www.didactic.ro; www.forumisjhd;
www.educatoarea.ro; www.floaredecoltbrad.ro;
• Postere/roll-up-uri afişate în diferite locuri din oraş;
• Ziarul local „Zarandul”, „Servus Hunedoara”, Revista „Pipo”;
• Prezentarea proiectului la nivelul cercurilor pedagogice şi a comisiilor metodice;
• Mediatizarea proiectului în cadrul simpozioanelor, sesiunilor de comunicări ştiinŃifice.
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