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Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Floare de colţ” Brad 

Strada Horia nr. 25- 27 

Tel. 0254612622/ fax: 0254 610421 

e-mail: gradinitafloaredecolt@yahoo.com 

Nr.  2115/26.10.2016                                                                                                    Aprobat,  

                                                                          Inspector Şcolar General I.Ş.J. Hunedoara 

                                                                                 Profesor Dr. Maria Ştefănie 

 
 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

CONCURS NAŢIONAL 

„Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun” 

Ediţia a IX-a  

16 noiembrie 2017 – 18 mai 2018 

 

 

 

CAP. I  DISPOZIŢII GENERALE 

        Concursul Naţional „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun” este iniţiat de Grădiniţa cu Program Prelungit 

”Floare de colţ” Brad în conformitate cu: 

 OM 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei- cadru de organizare şi funcţionare a 

competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul 

activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare. 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Art. 81 privind activităţile educative extraşcolare  

desfăşurate în învăţământul preuniversitar. 

 

CAP. II  ATRIBUŢIILE  COORDONATORILOR 

 Crearea oportunităţii de contact direct între parteneri; 

 Stabilirea unor roluri/responsabilităţi clare pentru fiecare membru în parte; 

 Întocmirea agendei de lucru/organizarea eficientă; 

 Să planifice, să organizeze, să conducă şi să controleze; 

 Să aducă corecţii eventualelor disfuncţionalităţi intervenite/asumarea riscurilor; 

 Negocierea planurilor de activitate şi alocarea responsabilităţilor; 

 Încurajarea participării active a tuturor membrilor echipei; 

 Dezvoltarea unor bune relaţii între parteneri; 

 Conceperea chestionarelor şi a modalităţilor de evaluare; 

 Asamblarea contribuţiilor la raportul final; 

 Transmite mass-mediei rezultatele proiectului; 

 Sărbătorirea realizărilor. 

CAP. III ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE PROIECT 

  

 Implicarea cu responsabilitate în proiect a fiecărui membru al echipei; 

 Comunicare şi schimburi de informaţii între membrii echipei; 

 Cooperarea între membrii echipei/lucrul în echipă; 

 Orientarea către beneficiari; 

 Monitorizarea permanentă a proiectului; 

 Respectarea regulilor de bază pentru lucrul în echipă; 

 Recunoaşterea competenţelor profesionale ale fiecărui membru; 

 Contribuie la realizarea raportului final. 
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CAP. IV ATRIBUŢIILE PARTICIPANŢILOR 

 

 Să se informeze despre desfăşurarea concursului; 

 Să respecte regulamentul pe secţiuni; 

 Să respecte termenele planificate; 

 

CAP. V  ETAPELE CONCURSULUI 

 

V.1. Lansarea proiectului /concursului 

Lansarea/postarea concursului pe site-urile:  www.didactic.ro ; www.forumisjhd ; www.floaredecoltbrad.ro   

şi pe blogul proiectului: traditiisiobiceiuricraciun.blogspot.com  - 16 noiembrie 2017; 

 

V.2. Realizarea lucrărilor la nivelul unităţilor de învăţământ participante: 1-12 decembrie 2017 

 

V.3. Înscrierea participanţilor, trimiterea lucrărilor (lucrări artistico-plastice şi/sau practice şi CD/DVD), a 

acordului de parteneriat şi a unui plic autoadresat şi timbrat (timbre în valoare de 5 lei) se face în perioada 

1-12 decembrie 2017, prin poştă.  

 Înscrierea participanţilor, cadre didactice, preşcolari şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial va 

fi realizată în cadrul următoarelor secţiuni: 

 Secţiunea 1 

Prezentarea/descrierea pe CD/DVD a maxim 2 obiceiuri specifice zonei de provenienţă.  Acestea vor fi 

publicate într-un CD cu ISBN. 

 Obligatoriu materialul se va prezenta în format Word 97-2003 Document şi va îndeplini condiţiile: 

maxim două pagini (caractere - TNR, dimensiune caractere - 12, spaţiu rânduri - 1.5, cu diacritice; numele, 

prenumele autorului şi şcoala de provenienta poziţionate sub titlul lucrării în partea dreaptă, Ex. „Cules de 

la Badea Ioan din satul Lunca, jud. Iaşi” sau bibliografie) 

 

 Secţiunea 2 

a. Participanţii din ţară - prezentarea unor înregistrări video cu formaţii de colindători, crai, dansuri    

populare,  scenete specifice temei „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”- înregistrare de maxim 5 minute;  

b.  Unităţile de învăţământ,  colaboratoare în organizarea concursului, din zona Brad, Vaţa, Buceş etc. – 

prezentarea unei formaţii artistice la spectacolul  desfăşurat la Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” 

Brad, sub genericul „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”.    

 Secţiunea 3 

 Expoziţie – concurs „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”. 

 Prezentarea a maxim 5 lucrări artistico - plastice şi/sau practice/cadru didactic: felicitări, tablouri, etc. - 

realizate cu tehnici şi materiale diferite. 

 

V.4. Expedierea lucrărilor prin poştă, până la 12 decembrie 2017, pe următoarea adresă: 

       

Grădiniţa cu  Program Prelungit „Floare de colţ” Brad 

Strada Horea, Nr. 25/27, cod 335200 

Localitatea Brad, Judeţul Hunedoara,  

cu precizarea: Pentru Concursul „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”. 

 

V.5.Desfăşurarea activităţilor propuse în cadrul concursului: 

a) Organizarea expoziţiei cu lucrările preşcolarilor/elevilor:  12 decembrie 2017 

             Locul desfăşurării - Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad; 

b) Prezentarea materialelor în format PowerPoint: 13 decembrie 2017 

             Locul desfăşurării - Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad ; 

c)  Susţinerea programului artistic de către formaţiile din unităţile colaboratoare: 13 decembrie 2017 

http://www.didactic.ro/
http://www.forumisjhd/
http://www.floaredecoltbrad.ro/
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             Locul desfăşurării - Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad. 

 

V.6. Evaluarea / jurizarea lucrărilor: 13 decembrie  2017 

      Conform procedurii de jurizare: 

Echipa de proiect aplică procedura de jurizare a lucrărilor, numeşte Comisia de jurizare (profesori 

de specialitate), stabileşte criterii clare de evaluare ce iau în considerare secţiunea, nivelul de vârstă, 

modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acurateţea, estetica lucrării. Pentru fiecare 

secţiune vor fi acordate câte trei premii I, II, III, premii speciale sau menţiuni, diplome de participare, pe 

nivele de vârstă (în cazul participanţilor preşcolari), respectiv, pe clase (participanţilor din învăţământul 

primar). Numărul premiilor nu va depăşi 25% din numărul participanţilor în cadrul unei secţiuni. În urma 

jurizării, se stabileşte clasamentul participanţilor, premiile obţinute, are loc centralizarea datelor şi 

publicarea acestora. Diplomele ce atestă premiile obţinute sau participarea la concursul organizat în cadrul 

proiectului vor fi înregistrate la instituţia iniţiatoare, respectiv la ISJ Hunedoara. Diplomele de participare 

vor fi semnate de către organizatori, iar cele de premii vor fi semnate de către inspectorul şcolar general al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara. 

 

V.7. Evaluarea proiectului.  

a. Monitorizarea concursului (pe toată durata desfăşurării) 

b. Realizarea raportului final  - 18 ianuarie 2018 

c. Publicarea rezultatelor pe site-ul ISJ Hunedoara 

Modalităţi de evaluare Indicatori de evaluare 

- monitorizarea activităţilor – evaluarea 

formativă;  

- agenda întrunirilor; 

- procedura de jurizare;  

- grupuri de discuţii; 

- portofoliul proiectului, CD/DVD – uri cu 

prezentări PowerPoint, lucrări, filmări cu aspecte 

ale derulării expoziţiei de lucrări şi a 

spectacolului;  

- albume în format electronic;  

- calitatea prestaţiilor artistice;  

- feed-back-ul participanţilor; 

- sondaj de opinie/interviuri luate beneficiarilor 

direcţi şi indirecţi ai proiectului; 

- chestionare de satisfacţie; 

- rapoarte intermediare, raport final, 

autoevaluare; 

- blog-ul proiectului. 

De ordin calitativ:  

- creşterea prestigiului unităţilor de învăţământ 

participante; 

 - gradul de implicare a comunităţii locale;  

 - gradul de implicare a partenerilor. 

De ordin cantitativ:  

- numărul de participanţi  - aprox. 1000 preşcolari/ 

elevi;  

- numărul premiilor obţinute/diplomelor (maxim 

25% dintre participanţi/secţiune); 

- numărul publicaţiilor – CD/DVD-urilor cu ISBN 

(peste 50% dintre cadrele participante);  

- numărul articolelor în presa locală, judeţeană; 

- postările pe blog. 

 

V.8. Expedierea diplomelor pentru preşcolari, elevi şi  cadrele didactice îndrumătoare,  a CD-ului cu ISBN   

şi a parteneriatelor de colaborare, până la data 18 mai 2018. 

 

CAP.VI   REGULILE CONCURSULUI/ ETAPE: 

 

 VI. 1. Lansarea  proiectului/concursului –respectarea termenului de lansare; 

 

 VI. 2. Realizarea lucrărilor la nivelul unităţilor de învăţământ participante: 
  

Secţiunea 1  

 Cadrele didactice vor prezenta maxim două obiceiuri specifice zonei de provenienţă.  
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 Cerinţe pentru redactarea şi etichetarea lucrărilor:  

Obligatoriu materialul se va prezenta în format Word 97-2003 Document şi va îndeplini condiţiile: 

maxim două pagini (caractere - TNR, dimensiune caractere - 12, spaţiu rânduri - 1.5, cu diacritice; 

numele, prenumele autorului şi şcoala de provenienta poziţionate sub titlul lucrării în partea dreaptă, Ex. 

„Cules de la Badea Ioan din satul Lunca, jud. Iaşi” sau bibliografie) 

 

Secţiunea 2   

 Înregistrările video (pe CD sau DVD) vor  prezenta formaţii artistice de colindători, crai, dansuri 

populare, scenete specifice temei „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”  din diferite zone ale ţării. Durata 

maxim 5 minute. 

 CD-urile vor fi etichetate astfel: 

 

Secţiunea 3 

  Expoziţie - concurs „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun” 

  Prezentarea a maxim 5 lucrări artistico-plastice şi/sau practice /cadru didactic: felicitări, tablouri, 

etc. - realizate cu tehnici şi materiale diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată;  

 Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica lucrării, acurateţea 

lucrării. Se interzice intervenţia cadrului didactic la realizarea lucrării, acele lucrări vor fi 

descalificate din concurs. 

 

VI. 3. Înscrierea participanţilor:  

a. Se realizează pe baza fişelor de înscriere, expediate prin poştă. 

b. Termen limită de expediere -  12 decembrie 2017; 

c. Acordul de parteneriat  se va completa în două exemplare de către unitatea cu personalitate 

juridică şi se va  expedia în plicul cu lucrările. 

d. Plicul expediat va conţine: 

- fişa de înscriere; 

- lucrările pe secţiuni (lucrări artistico-plastice şi/sau practice şi/sau DVD ); lucrările nu se 

returnează, rămân la portofoliul proiectului 

- acordul de parteneriat - 2 exemplare; 

- un plic A4 autoadresat şi timbrat (timbre în valoare de 5 lei)- pentru expedierea diplomelor. 

 

e. NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 

 

VI. 4. EVALUAREA  

a. Evaluarea lucrărilor 

Echipa de proiect aplică procedura de jurizare a lucrărilor, numeşte Comisia de Jurizare (profesori de 

specialitate), stabileşte criterii clare de evaluare ce iau în considerare secţiunea, nivelul de vârstă, 

Unitatea de învăţământ:_________________________/grupa/clasa___________ 

Instructor formaţie:_________________________________________________              

Denumirea obiceiului:_______________________________________________ 

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului: _______________________________ 

Grădiniţa/Şcoala:_____________________________________________________ 

Grupa/Clasa: ________________________________________________________ 

Titlul lucrării: _______________________________________________________ 

Secţiunea: ___________________________________________________________ 

Îndrumător: __________________________________________________________ 
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modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acurateţea, estetica lucrării. Pentru fiecare 

secţiune vor fi acordate câte trei premii I, II, III, premii speciale sau menţiuni, diplome de participare, pe 

nivele de vârstă (în cazul participanţilor preşcolari), respectiv, pe clase (participanţilor din învăţământul 

primar). Numărul premiilor nu va depăşi 25% din numărul participanţilor în cadrul unei secţiuni. În urma 

jurizării, se stabileşte clasamentul participanţilor, premiile obţinute, are loc centralizarea datelor şi 

publicarea acestora. Diplomele ce atestă premiile obţinute sau participarea la concursul organizat în cadrul 

proiectului vor fi înregistrate la instituţia iniţiatoare. Diplomele de participare vor fi semnate de către 

organizatori, iar cele de premii vor fi semnate de către inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Hunedoara. 

 

b. Evaluarea proiectului/concursului 

 Evaluarea fiecărei etape a proiectului: formulare, pregătire, realizare, finalizare;  

 Evaluarea performanţei echipei - eficacitate şi eficienţă:  

- aprecierea sistematică a gradului de împlinire a obiectivelor, a sustenabilităţii proiectului; 
 Evaluarea impactului proiectului.  

VI. 5. Diseminarea rezultatelor 

 Publicarea rezultatelor concursului pe site-urile: www.didactic.ro; www.forumisjhd; 

www.floaredecoltbrad.ro   şi pe blogul proiectului: traditiisiobiceiuricraciun.blogspot.com   

 Publicarea unui album „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun” - DVD cu ISBN; 

 Postere/ roll-up-uri afişate în diferite locuri din oraş; 

 Afişarea rezultatelor concursului pe blog-ul proiectului; 

 Postarea raportului final pe blog-ul proiectului și pe site-ul grădiniței; 

  Ziarul local „Zarandul”; 

 Postul de televiziune Antena 1 Deva. 

 Prezentarea proiectului la nivelul cercurilor pedagogice şi a comisiilor metodice; 

 Mediatizarea proiectului în cadrul simpozioanelor, sesiunilor de comunicări ştiinţifice.  

 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.forumisjhd/
http://www.floaredecoltbrad.ro/

