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INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:
Adresa completă
Nr. de telefon/fax
Site şi adresă poştă electronică
Coordonator
Numărul cadrelor didactice participante la
proiect/nr. total de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect
Alte programe/proiecte organizate

Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Liești
Str. Anghel Saligny, nr.330, com. Liești, jud.
Galați, cod poștal 807180
0236/ 835942
http://scoalasfnicolae.info
e-mail: scoalanr4liesti@yahoo.com
COSTEA SELENA, prof. înv. primar,
tel.: -,
e-mail: traditii.proiect@yahoo.com
50/ 27
40 de elevi
1.„Sărbătoarea Toamnei”, octombrie, anual,
autofinanțare
2.„Zilele Bibliotecii Nemira”, noiembrie, anual,
autofinanțare
3.Cercul de pictură, permanent, autofinanțare
4.„Atelierul Bunicuța”, lunar, autofinanțare
5. Revista „Dialoguri”, „Condeiul fermecat”,
anual, sponsorizări, autofinanțare

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : „ȘI MARI ȘI MICI, ÎNAPOI LA... OPINCI!”- proiect educațional la nivel regional
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: concurs
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul
 Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri
B4: Ediţia nr. 4
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale: Școala Gimnazială nr. 3 Liești, structura Școlii
Gimnaziale „Sfântul Nicolae” Liești, februarie- martie 2018
B6: Număr participanţi la proiect: 200 de elevi, 50 de părinți, 50 de cadre didactice, membri ai
comunității locale
B7: Bugetul proiectului:
Buget total
500 lei
B8: Proiectul este cu participare:

Buget solicitat MEN
100 lei

Contribuţie proprie/alte surse
400 lei

indirectă

REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul implică în activităţile propuse un număr de 200 elevi, 50 de părinţi, cadre didactice,
membri ai comunităţii locale. Elevii sunt beneficiarii direc ţi prin participare activă, iar beneficiari indirecţi
sunt adulții (părinții, cadrele didactice, membrii comunității locale), prin îndrumarea şi sprijinirea materială
a elevilor.
Activităţile propuse îşi doresc să înveţe elevii să aprecieze frumuseţea portului popular românesc,
a dansului şi a cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale din zona Galațiului şi din zonele şcolilor
participante.
Activităţi propuse:
1. Octombrie 2017- „Și mari și mici, ne-am adunat aici...”- Organizarea proiectului: elaborare,
popularizare, atragere de parteneri și școli participante;
2. Noiembrie 2017 - „Floare din câmpie mi-am desenat pe ie”- Formarea cercului de artă în fiecare

unitate școlară
3. Decembrie 2017- „Cine uită, nu merită!”- Lansarea proiectului „Și mari și mici, înapoi la...
opinci!”
4. Februarie-martie 2018- „Motive de pe ie, punem pe hârtie”- Lansarea concursului „Culoare și
simbol în tradiția populară românească”
5. Aprilie 2018- „Culori în festival”- Jurizarea lucrărilor/ Gala de premiere
6. Iunie 2018 – „Să vă spunem cum a fost!”- Diseminarea proiectului
În cadrul concursului „Culoare și simbol în tradiția românească”, activitatea principală a
proiectului, cadrele didactice participante îi vor expedia școlii coordonatoare lucrări artistico- plastice
realizate de elevi/ cadre didactice, respectând tema concursului. Juriul care va evalua lucrările va fi format
din: 1cadru didactic, 1 elev de gimnaziu, 1 părinte, reprezentantul Căminului Cultural Liești și un pictor
voluntar. Aceștia vor acorda premiile I, II, III și 2 mențiuni pentru fiecare categorie (preșcolar, primar,
gimnaziu, cadre didactice).
Considerăm că activitățile propuse vor avea un impact puternic asupra tuturor beneficiarilor, prin
faptul că vor fi aduse în prim- plan datini și obiceiuri strămoșești uitate sau chiar necunoscute copiilor
secolului al XXI-lea. Își vor (re)descoperi atât rădăcinile, cât și caracteristicile neamului nostru, creânduse o legătură între activitățile formale și cele nonformale. De asemenea, proiectul reprezintă un prilej de a
uni eforturile familiei și ale instituțiilor care oferă educație în a le transmite copiilor o serie de valori
spirituale moștenite din generație în generație, valori pe care societatea actuală le-a așezat într-un con de
umbră, dând valoare banalului și ridicolului.

B. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1.ARGUMENT
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. Numai educându-i de
mici pe copiii noştri, prin diverse activităţi desfăşurate în familie şi în unităţile de învăţământ să iubească
limba şi obiceiurile ţării în care s-au născut, ne putem asigura că tradiţiile vor avea continuitate în
generaţiile următoare. Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile 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 cântecului românesc,
a meşteşugurilor tradiţionale, atât de mult apreciate în ţară şi în afara ei. De aceea, am considerat oportun
acest proiect educaţional în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care
cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi
valorile poporului român.
Concursul ,,Culoare și simbol în tradiția românească”, este o poartă deschisă prin care se transmite
şi se perpetuează tezaurul nostru folcloric în rândul elevilor.
D.2. Scopul proiectului: Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea
copiilor, a cadrelor didactice și a reprezentanților comunității locale în diverse activităţi legate de tradiţiile
locale.
D.3. Obiective specifice ale proiectului:
1. Atragerea interesului unui grup de 50 de cadre didactice pentru promovarea tradițiilor românești, prin
participarea la proiect, timp de 7 luni;
2. Valorificarea potențialului artistic al unui grup de 40 de elevi din Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Liești,
prin participarea la activitățile cercului de artă, pe durata proiectului;
3.Promovarea artei populare românești prin activitățile proiectului, cu participarea a 11 cadre didactice din
școală, a unui număr de 40 de copii și a 10 părinți;

4. Valorificarea potențialului creativ a 160 de elevi, prin înscrierea de lucrări la concurs, în perioada
12/28.02.2018;
5. Evaluarea produselor artistice ale unui număr de 200 participanți la concurs;
6. Diseminarea rezultatelor proiectului în 30 unități școlare, într-un interval de 6 luni.
D.4. Grup ţintă: 5 preșcolari, 25 de elevi din ciclul primar și 10 elevi de gimnaziu, 10 părin ţi, 6 cadre
didactice de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Liești, judeţul Galați şi şcoli participante:
1.Școala Gimnazială „Sfinții Trei Ierarhi” Hanu Conachi, com. Fundeni, jud. Galați, reprezentată prin prof.
Angheli Mariana, în calitate de cadru didactic participant, tel. 0742853304, email:scoalahanuconachi@yahoo.com;
2. Școala Gimnazială nr.1 Blânzi, com. Corod, jud. Galați, reprezentată prin prof. Boldeanu Narcisa, în
calitate de cadru didactic participant, tel. 0786089270, e-mail: scoalablanzi@gmail.com;
3.Școala Gimnazială „Doamna Nica”, com. Valea Mărului, jud. Galați, reprezentată prin prof. Gheorghiu
Dorina, în calitate de cadru didactic participant, tel. 0729959650;
4.Școala Gimnazială „Victor Ion Popa”, com. Ivești, jud. Galați, reprezentată prin înv. Roman Paula, în
calitate de cadru didactic participant, tel. 0785130008, e-mail:scoala3_ivesti@yahoo.com;
5.Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani, jud. Iași, reprezentat prin prof. Adriana Apostol, în calitate de
cadru didactic participant, e-mail: licmironcostinpascani@yahoo.com;
6.Școala Gimnazială nr.29 Galați, jud. Galați, reprezentată prin prof. Dimofte Cristina, în calitate de cadru
didactic participant, tel. 0236488560, e-mail: scoala29@yahoo.com;
7.Școala Gimnazială nr.2, com. Liești, jud. Galați, reprezentată prin prof. Susanu Steluța, în calitate de
director, tel. 0743343277, e-mail: sam_2_liesti@yahoo.com;
8.Școala Gimnazială Movila Miresii, com. Movila Miresii, jud. Brăila, reprezentată prin prof. Brezuică
Mirela, în calitate de cadru didactic participant, tel. 0742100455, e-mail: mirelabrezuik@yahoo.com;
9.Școala Gimnazială Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova, reprezentată prin prof. Rățoiu Elena, în calitate de
cadru didactic participant, tel. 0244389298, e-mail: scfilipestiidetarg2011@yahoo.com;
10.Școala Gimnazială Greci, com. Greci, jud. Tulcea, reprezentată prin prof. Ionescu Rodica, în calitate de
cadru didactic participant, tel. 0240575111, e-mail: samgreci@gmail.com;
11.Școala Gimnazială „Mircea Vodă”, Călărași, jud. Călărași, reprezentată prin prof. Dumitru Lenuța, în
calitate de cadru didactic participant, tel. 0242332391, e-mail: sc.mirceavoda@yahoo.com;
12.Școala Gimnazială Cîrjoaia, com. Cotnari, jud. Iași, reprezentată prin prof. Costea Aurora, în calitate de
cadru didactic participant, tel. 0232730240, e-mail: scoala_cirjoaia@yahoo.com;
13.Școala Gimnazială „Avram Iancu”, com. Unirea, jud. Alba, reprezentată prin prof. Moldovan Florina,
în calitate de director, tel. 0258876108, e-mail: florinamoldovan21@yahoo.com;
14.Școala Gimnazială „Iulia Hălăucescu”, Tarcău, jud. Neamț, reprezentată prin prof. Mîțu Daniela, în
calitate de director, tel. 0233240049, e-mail: scoalatarcau@yahoo.com;
15.Școala Gimnazială „Sf. Ierarh Luca”, com. Costești, jud. Vaslui, reprezentată prin prof. Catană Manuela,
în calitate de cadru didactic participant, e-mail: scoalacostestivaslui@yahoo.com;
16.Școala Gimnazială „Petre Sergescu”, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți, reprezentată prin prof. Amza
Sabina Mihaela, în calitate de cadru didactic participant, tel. 0252313216,
e-mail:
petresergescu@yahoo.com;
17.Școala Gimnazială Scorțoasa, com. Scorțoasa, jud. Buzău, reprezentată prin prof. Tudor Luminița, în
calitate de cadru didactic participant, tel. 0238525589, e-mail: scoalascortoasa@yahoo.com;
18.Școala Gimnazială nr.1 Spinuș, com. Spinuș, jud. Bihor, reprezentată prin prof. Selac Cristina, în calitate
de cadru didactic participant, tel. 0259328717, e-mail: scoalaspinus@yahoo.com;
19.Școala Gimnazială nr.2 Diaconu Coresi, Brașov, jud. Brașov, reprezentată prin prof. Lazăr MarianaMihaela, în calitate de cadru didactic participant, tel. 0268328371, e-mail: scgen2bv@yahoo.com;
20.Școala Gimnazială C-tin Ivănescu, com. Poșta Câlnău, jud. Buzău, reprezentată prin prof. Toma
Mihaela, în calitate de director, tel. 0023852131,

21.Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu”, Brașov, jud. Brașov, reprezentat prin prof. Simona
Popa, în calitate de cadru didactic participant, tel. 0368440229, e-mail: secretariat@cneab.ro;
22.Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”, Predeal, jud. Brașov, reprezentat prin prof. Bolog Isabela, în calitate
de cadru didactic participant, tel. 0368456198, e-mail: ltmspredeal@yahoo.com;
23. Grădinița cu Program Prelungit ”Cei șapte pitici”, Buzău, jud. Buzău, reprezentat prin Iliescu CameluțaAna, în calitate de cadru didactic participant, tel. 0338401742, e-mail: camyiliescu@yahoo.com
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți;
Beneficiarii direcţi sunt elevii Şcolii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” Liești şi elevii şcolilor
participante, prin participarea la activit ăţi. Beneficiarii indirecţi sunt adulţii prin activităţile de sprijinire şi
îndrumare, cadrele didactice din unitățile școlare participante, membrii comunității.
D.6.Durata proiectului este de 9 luni, din octombrie 2017 până în iunie 2018. Activitatea finală va avea
loc în luna iunie 2018.
D.7. Descrierea activităţilor
Activitatea nr.1
Titlul activităţii: „Și mari și mici, ne-am adunat aici...”- Organizarea proiectului: elaborare, popularizare,
atragere de parteneri și școli participante;
Perioada de desfăşurare: octombrie 2017
Locul desfăşurării: sediul Școlii Gimnaziale nr.3 Liești, structura Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”
Liești
Participanţi: cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității
Descrierea pe scurt a activității:
Coordonatorul activităţii va prezenta scopul proiectului şi activit ăţile propuse, va atrage partenerii, școlile
participante, grupul ţintă, durata de desfășurare a proiectului. Se stabilesc membrii echipei de proiect, rolul
și atribuțiile fiecăruia.
Activitatea nr.2
Titlul activităţii: „Floare din câmpie mi-am desenat pe ie”- Formarea cercului de artă în fiecare unitate
școlară
Perioada de desfăşurare: noiembrie 2017
Locul desfăşurării: sediul Școlii Gimnaziale nr.3 Liești, structura Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”
Liești și sediile școlilor participante
Participanţi: cadre didactice, elevi, pictor
Descrierea pe scurt a activității:
În fiecare unitate școlară participantă la proiect se formează un cerc de artă, în cadrul căruia elevii, sub
îndrumarea cadrelor didactice vor purta discuții referitoare la tradițiile românești și la cele locale în special,
își vor alege lucrările- model și vor realiza diferite creații artistico- plastice, inspirate din folclorul românesc.
Activitatea nr.3
Titlul activităţii: - „Cine uită, nu merită!”- Lansarea proiectului „Și mari și mici, înapoi la... opinci!”
Perioada de desfăşurare: 16 decembrie 2017
Locul desfăşurării: Căminul Cultural Liești Liești
Participanţi: cadre didactice din județ, reprezentanți ISJ, elevi, reprezentanți ai comunității, interpretă de
muzică populară, meșter popular olar, pictor, Ansamblul Folcloric „Cununița Satului” Liești
Descrierea pe scurt a activității:
Lansarea proiectului va avea loc în cadrul Cercului metodic al învățătorilor, setul E, care are ca temă de
dezbatere „Tradiție și modernism în abordarea folclorului românesc”. Vor fi prezentate ppt-uri cu
activitatea de inaugurare a muzeului satului din școala noastră și cu imagini de la edițiile anterioare ale
proiectului. Vor fi invitați un meșter popular olar, dna Liliana Vintilă, interpretă de muzică populară și
ansamblul folcloric Cununița Satului.
Activitatea nr.4
Titlul activităţii: „Motive de pe ie, punem pe hârtie”- Lansarea concursului „Culoare și simbol în tradiția

populară românească”
Perioada de desfăşurare: februarie- martie 2018
Locul desfăşurării: sediul Școlii Gimnaziale nr.3 Liești, structura Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”
Liești
Participanţi - elevi, cadre didactice;
Descrierea pe scurt a activităţii:
Fiecare cadru didactic participant coordonează și îndrumă elevii, astfel încât aceștia să realizeze lucrări
artistico- plastice, respectând regulamentul concursului. În termenul stabilit de școala coordonatoare,
participanții vor expedia lucrările care vor intra în concurs. Echipa de proiect selectează şi grupează
lucrările pe categorii de vârstă. Se realizează o bază de date cu toate lucrările înregistrate pentru concurs.
Activitatea nr.5
Titlul activităţii: „Culori în festival”- Jurizarea lucrărilor/ Gala de premiere
Perioada de desfăşurare: aprilie 2018
Locul desfăşurării: Căminul Cultural Liești
Participanţi – juriul format din: 1 elev, 1 cadru didactic, 1 părinte, reprezentantul Căminului Cultural Liești,
1 pictor voluntar;
Descrierea pe scurt a activităţii:
Echipa de proiect realizează expoziţia cu lucrările participante, iar juriul le va analiza și le va evalua
conform criteriilor stabilite în regulamentul concursului, acordând premii după cum urmează: câte un
premiul I, II, III și 2 mențiuni pentru categoriile: preșcolar, ciclul primar, gimnaziu, școli speciale și cadre
didactice.
Activitatea nr.6
Titlul activităţii: „Să vă spunem cum a fost!”- Diseminarea proiectului/ Raport general de activitate
Perioada de desfăşurare: iunie 2018
Locul desfăşurării: Căminul Cultural Liești
Participanţi: elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Liești, părinți, parteneri,
reprezentanți ai comunității locale (membrii Consiliului de Administrație a școlii coordonatoare, cadre
didactice pensionare, preoți, primar, viceprimar, bibliotecar, consilieri locali, cadre didactice de la școlile
participante etc.)
Descrierea pe scurt a activităţii: Cadrele didactice care au participat la proiect îi trimit școlii cooronatoare,
conform regulamentului concursului, materiale ce vor fi cuprinse în revista „Și mari și mici, înapoi la...
opinci!”. Membrii echipei de proiect vor organiza articolele primite și vor edita revista, care le va fi trimisă
tuturor școlilor participante, prin e-mail. Căminul Cultural va organiza vernisajul expoziției. Elevii şi
cadrele didactice implicate în proiect vor prezenta filme, fotografii, portofolii ale activităţilor din proiect,
materialele fiind expuse într-un minimuzeu. Se va prezenta raportul final privind realizarea obiectivelor
propuse în cadrul proiectului.
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D.9. Rezultatele aşteptate:
 Primirea articolelor însoțite de fotografii de la cadrele didactice participante și editarea revistei „Și mari
și mici, înapoi la... opinci!”
 Obținerea unui patrimoniu de creații artistico- plastice, realizate prin tehnici diferite de lucru;
 Cel puțin 50% dintre elevii implicați vor deține informații despre obiceiuri din alte zone ale țării noastre;
 Creșterea numărului de participanți la activitățile desfășurate în cadrul cercului de artă;
 Valorificarea parteneriatului Școală- Cămin Cultural- Centrul Cultural Dunărea de Jos;
 Promovarea imaginii școlii în comunitate;
 Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolilor.
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
 Editarea revistei „Și mari și mici, înapoi la... opinci!”
 Inaugurarea Muzeului „Dor de altădată”, amenajat în incinta școlii;
 Realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor din şcolile participante și postarea fotografiilor pe site-ul
scolii, pe pagina de Facebook a proiectului și a școlii şi pe www.didactic.ro ;
 Realizarea portofoliului proiectului;
 Publicarea unui articol în revista Școala gălățeană și în alte publicații de profil, privind implementarea
proiectului.
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
- se vor desfășura șezători în muzeul satului amenajat în școală,
- cercul de artă își va continua activitatea atât în timpul anului școlar, cât și în vacanța de vară,
- se vor amenaja expoziţii cu lucrările copiilor la Căminul Cultural și la muzeul satului din incinta școlii,
- va funcționa grupul vocal al școlii, sub îndrumarea interpretei de muzică populară, dna Liliana Vintilă.
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în
timpul implementării proiectului
-postarea pe site-ul şcolii, pe pagina de Facebook a proiectului și a școlii;
- publicare articol în ziarul local, în revista Școala gălățeană și în alte publicații de profil;
-publicarea revistei „Și mari și mici, înapoi la... opinci!”, ce va conține articole și fotografii ale implementării
proiectului în toate școlile participante;
-promovarea proiectului în cadrul emisiunii „Ora de cultură”, la radio LIDERFM, PROFM, 92,4 FM;
-promovarea proiectului în școală, în ședința Consiliului Local Liești și în instituțiile partenere.
D.13. Parteneri implicaţi în proiect, descrierea parteneriatului
a)Căminul Cultural Liești, str. Anghel Saligny, com. Liești, jud. Galați, prin director Susanu Tudorel, tel.
0758100275, asigură: un membru în echipa de jurizare a lucrărilor plastice, costumele populare necesare pe
parcursul derulării proiectului, spațiul de realizare a expoziției cu lucrările copiilor, vernisajul, diseminarea
proiectului;
b)Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați str. Domnească, nr.61, Galați, e-mail: office@ccdj.ro- asigură:
materiale (audio- video, costume, albume, măști, obiecte tradiționale etc.) și consultanță privind tradițiile din
Câmpia Covurluiului, prin specialistul Notarescu Eugenia (tel. 0753812982), popularizarea proiectului în massmedia și pe rețelele de socializare;
c)Ansamblul Folcloric „Cununița satului” Liești, prin coregraf, dna Mioara Dibu (tel.0728009198) asigură
momente artistice cu diferite ocazii, popularizarea și diseminarea proiectului, în cadrul spectacolelor și
festivalurilor de folclor.

C. DEVIZ ESTIMATIV
Nr.
crt.

Descrierea cheltuielilor*

Consumabile (hârtie, cerneală imprimantă,
acuarele, placaje, pensule, pânze, diplome
1
etc.)
TOTAL RON
D. Bugetul ultimelor 2 ediții:

Fonduri
proprii

Finanţare
solicitată

400 lei

100 lei

500 lei

400 lei

100 lei

500 lei

Total
sumă

Anul de desfășurare

Ediția

Buget total

Buget primit de la
Ministerul Educației

Contribuţie proprie/alte
surse

2016
2017

I
II

455 lei
480 lei

-

455 lei
480 lei

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul „Culoare și simbol în tradiția românească”
din cadrul Prioectului educațional „ȘI MARI ȘI MICI, ÎNAPOI LA … OPINCI!”
Ediția a IV-a, 2018

Numele cadrului didactic: ____________________________________
Specialitatea:_________________________________________________
Unitatea de învăţământ_______________________________________
Clasa/Grupa_________________________________________________
Telefon:________________________________
E-mail:_________________________________
Nr.
crt.

Nume şi prenume elev

Titlul lucrării
Secţiunea

1.

2.

3.

4.

5.

Cadru didactic îndrumător/ Semnătura,

Nume şi prenume cadru
didactic / unitatea scolara

REGULAMENT DE PARTICIPARE la concursul
„CULOARE ȘI SIMBOL ÎN TRADIȚIA ROMÂNEASCĂ”
1.ÎNSCRIEREA LA CONCURS: Cadrele didactice care doresc să participe la expoziţia- concurs
completează fişa de înscriere şi o expediază împreună cu lucrările. Nu se percepe taxă de participare!
2.CREAȚIILE vor cuprinde compoziţii plastice, format A3 sau A4, realizate pe suport de: hârtie, carton,
sticlă, pânză, placaj sau lemn. În realizarea lucrărilor se va folosi una dintre variantele: creion negru,
acuarele, ulei, tempera sau guașe. Tema lucrării va respecta tematica proiectului și va ilustra un element
etnografic definitoriu, o tradiție specifică zonei, obiecte, costume sau obiceiuri cu specific românesc.
Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr de maximum 5 lucrări ale elevilor săi și cu maximum 2
lucrări personale. Acestea vor fi etichetate în colţul din dreapta, jos, prins cu 2 agrafe, astfel: Numele şi
prenumele copilului, cadrul didactic îndrumător, şcoala, localitatea și judeţul.
3. EXPEDIEREA LUCRĂRILOR se va realiza în perioada 12-28 februarie 2018 (data poștei), în plicuri
autoadresate, la adresa: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, COM. LIEȘTI, JUD. GALAȚI, cu mențiunea
PENTRU CONCURSUL „CULOARE ȘI SIMBOL ÎN TRADIȚIA ROMÂNEASCĂ”.
Lucrările care vor fi trimise după data stabilită de coordonatori, care nu sunt etichetate corespunzător sau
care nu se încadrează în tematică şi cerinţe NU VOR INTRA ÎN CONCURS.
Plicul/ coletul autoadresat, va conține: lucrările elevilor, fișa de înscriere, protocolul de colaborare,
în două exemplare originale, înregistrat, semnat și ștampilat.
4. CRITERIILE DE EVALUARE vor viza:
- modul atractiv, ingenios de tratare a temei alese;
- estetica, inventivitatea şi originalitatea prezentării lucrării;
- gradul de acurateţe a execuţiei lucrării;
- volumul de muncă;
- complexitatea lucrării;
- mesajul estetic transmis;
Creaţiile elevilor vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj hotărât de un juriu stabilit de școala
coordonatoare. Jurizarea lucrărilor va avea loc în data de 23 martie 2018.
Lucrările nu se restituie participanților și nu se admit contestații!
5. PREMIEREA LUCRĂRILOR: Se vor acorda premiile I, II, III şi 2 menţiuni pentru fiecare categorie
de vârstă (preşcolari, elevi din ciclul primar, elevi din ciclul gimnazial, școli speciale şi cadre
didactice). Copiii nepremiaţi vor primi diplome de participare, iar toate cadrele didactice vor primi
adeverinţe de participare. Pe diplomele elevilor va fi trecut și numele cadrului didactic îndrumător.
6.DISEMINAREA proiectului se va realiza pe rețelele de socializare, în cadrul unităților școlare
participante, a instituțiilor partenere și prin editarea revistei „Și mari și mici, înapoi la... opinci!”.
Materialele care vor fi publicate în revistă vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail
traditii.proiect@yahoo.com, în perioada 20-25 aprilie 2018, respectând următoarele condiţii:
-lucrarea va avea 2-3 pagini format A4 și va cuprinde text și 1-2 fotografii;
-va fi redactată în Microsoft Word, la 1,5 rânduri, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de
literă 12;
-titlul lucrării va fi tehnoredactat în Times New Roman, corp de literă 14, litere mari, Bold, aliniat la centru,
la 1,5 rânduri;
-prenumele şi numele autorului: Times New Roman, corp de literă 12, Bold, aliniat dreapta, urmat de
funcţie şi de numele instituţiei, în italic;
-conţinutul lucrării trebuie să prezinte o tradiție populară din zona în care locuiește autorul şi să cuprindă
experienţe personale, modalitatea în care cadrul didactic a implementat proiectul în colectivul clasei sale.
Revista va conține exemple de tradiții autentice și modele de bune practici din experiența cadrelor didactice:
promovarea proiectelor educative și a activităților extracurriculare, parteneriate, activități profesor- elevipărinți, implicarea comunității locale în transmiterea tinerei generații a tradițiilor strămoșești. Revista cu
ISSN le va fi trimisă participanților în format electronic.
Coordonator de proiect: prof. COSTEA SELENA
Director Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Liești: prof. COSTEA SELENA

