
 



 



 

 

 

ARGUMENT: 

 
 

  Tradițiile și obiceiurile din Moldova, în general și din  zona comunei Români (Valea Bistriței) în 

special, sunt unele dintre cele mai frumoase si emoționante obiceiuri cu care ar trebui să ne mândrim noi, 

toți românii. 

          Datinile respectate cu sfințenie la Crăciun, Paste, Anul Nou, Mărțișor, nuntă ori la oricare 

eveniment important de peste an reprezintă moștenirile lăsate de strămoșii noștri spre a fi transmise din 

generație în generație. Moldova este una dintre puținele regiuni din România care se mai poate lăuda  

în aceste timpuri cu păstrarea și perpetuarea valorilor tradiționale.Acesta este și motivul principal al 

conceperii acestui proiect: conștientizarea necesității transmiterii generațiilor viitoare a ceea ce încă nu s-a 

pierdut de la strămoșii noștri.Activitățile sunt concepute în așa fel încât să fie antrenante, captivante, să 

stimuleze și imaginația și creativitatea elevilor, printr-o vastă formă de implementare: creații literare, 

plastice, serbări, eseuri, obiecte decorative, fotografii etc., astfel încât toți cei care doresc să participe, să 

rămână măcar cu un lucru învățat...acela că suntem un popor cu tradiții și obiceiuri strașnic înrădăcinate în 

trecutul și în istoria acestor locuri și că oblgația noastră morală este de a le transmite mai departe 

 

 

SCOP: 

Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea spaţiului geografic, istoric şi folcloric local, zonal și 

național printr-o relaţionate intra şi  interpersonală. 

 

OBIECTIVE: 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

        Participanţii trebuie  : 

 

   O1- să promoveze  prin cântec, dans popular, şezătoare etc.frumuseţea artei populare româneşti; 

   O2-  să dobândească sentimente de dragoste şi respect pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul   

          românesc; 

   O3-  să consolideze colaborarea între şcoală, familie, comunitate, în scopul orientării şi aprecierii   

          valorilor tradiţionale; 

 

 

 

GRUP ŢINTĂ : 

Copiii şi elevii din învăţământul  preşcolar, primar, gimnazial, liceal și cadre didactice; 

  

DURATA: 

An școlar  2015-2016. 



 

 

 

DETALII  ORGANIZATORICE : 

 

 

Toate lucrarile vor  avea ca temă  folclorul,  datinile, obiceiurile, tradiţiile,  specifice zonei        

concurenților. 

 

Pentru secțiunile “Creaţie plastică” și “Obiecte decorative” vor fi folosite tehnici și materiale la 

alegere. Nu sunt  acceptate lucrari executate pe calculator. 

 

Pentru secțiunea “ Colaje” şi „Obiecte decorative”, se va avea în vedere modul de expediere al 

plicului, coletului (poştal, curier rapid, personal etc. ) pentru ca obiectele expediate să nu ajungă 

deteriorate. 

 

Un cadru didactic îndrumător poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări ale elevilor, pentru 

fiecare secţiune de concurs şi 3 lucrări personale pentru fiecare secţiune. 

 

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. 

 

Lucrările trebuie trimise până cel mai târziu la data de 30 aprilie 2016 – data poştei. 

Lucrarile trimise dupa acesta data nu vor fi inscrise in concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regulament de organizare 

CONCURSUL NAȚIONAL 

“TradiȚii  Și obiceiuri la...români”, 

                                                                                Aprobat  Inspector Școlar  General, 
                                                                                                                             prof. dr Viorel Stan 

 
 

1.Concursul se adresează tuturor cadrelor didactice şi copiilor, cu vârste cuprinse între  4 –18 ani 

din grădiniţe, şcoli, licee, cluburi si palate ale copiilor din întrega ţară. 

 

2.Fiecare secţiune se adresează atât cadrelor didactice, cât şi elevilor (un cadru didactic poate 

participa, la fiecare din cele cinci secţiuni, doar cu lucrări personale, doar cu lucrări ale elevilor sau cu 

lucrări personale şi ale elevilor). 

 

3. Sectiunile de concurs pentru cadre didactice şi/ sau elevi: 

 CREAŢIE LITERARĂ  

 Poezie 

 Eseu (compuneri) 

 Monografie 

 Revistă şcolară  

 CREAŢIE PLASTICĂ 

 Desen 

 Pictură 

 Grafic 

 OBIECTE DECORATIVE (ornamente, sculpturi, ţesături, cuseturi etc) 

 COLAJE (realizate din materiale reciclabile sau din natură şi pot fi bidimensionale  

            sau tridimensionale) 

 PREZENTĂRI POWER POINT (vor reliefa activităţile desfăşurate, expoziţii cu lucrările 

elevilor, serbări, spectacole, excursii etc.)   

 

4.Toate lucrarile vor  avea ca temă  folclorul,  datinile, obiceiurile, tradiţiile,  specifice zonei        

concurenților. 

 

5. Pentru secțiunile “Creaţie plastică” și “Obiecte decorative” vor fi folosite tehnici și materiale la 

alegere. Nu sunt  acceptate lucrari executate pe calculator. 

 

6. Pentru secțiunea “ Colaje” şi „Obiecte decorative”, se va avea în vedere modul de expediere al 

plicului, coletului (poştal, curier rapid, personal etc. ) pentru ca obiectele expediate să nu ajungă 

deteriorate. 

 

7. Un cadru didactic îndrumător poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări ale elevilor, pentru 

fiecare secţiune de concurs şi 3 lucrări personale pentru fiecare secţiune. 



 

 

 

 

 

8. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. 

 

 

9. Lucrările trebuie trimise până cel mai târziu la data de 30 aprilie 2016 – data poştei. 

Lucrarile trimise dupa acesta data nu vor fi inscrise in concurs. 

 

10. Cadrele didactice participante vor completa  acordul de parteneriat (semnat şi ştamilat de 

conducerea şcolii, în 2 exemplare), formularul de înscriere care se vor fi trimite odată cu lucrarile. 

Acestea vor fi insotite de un plic A4 timbrat cu timbru de 3 lei  autoadresat pentru expedierea acordului 

semnat și ștampilat. 

 

11. Pe eticheta lucrarii, care va fi dactilografiată (TNR, 10, spatiere 1,0), și asezată în partea 

dreapta jos a acesteia vor fi trecute: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, cadrului didactic, 

clasa, numele și adresa școlii, cadrul didactic îndrumator (pentru lucrările elevilor) 

 

12. Lucrările vor fi trimise pe adresa:  

Şcoala Gimnazială “Gheorghe Nicolau”  

Str. Principală 

Loc. Români 

Jud. Neamţ 

cu mențiunea PENTRU CONCURSUL „Tradiții și obiceiuri la...Români” 

secţiunea/ secţiunile....................................................................... 
 

 

PERSOANE DE CONTACT ȘI COORDONATORI PROIECT: 

prof. Mihaela Aldea  0746540775 

 email mikkaella_psiho@yahoo.com 

prof. Mariana Cozma  0747390382 

  email  czm _mariana @yahoo.com 

  

 

 

 

 

          Director, 

Prof. Mihaela Aldea 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Şcoala Gimnazială,,Gheorghe Nicolau” Români                                Şcoala ………………  

Judetul Neamţ                                                                                      Județul....................... 

Nr.              din                                                                                     Nr…..din………… 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

 

1. PArTile contractante: 

            A) Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Nicolau” Români, Judeţul Neamţ, reprezentată prin director, 

prof. Mihaela ALDEA  si coordonator proiect prof. Mihaela ALDEA, prof. Mariana COZMA

 B)Şcoala……………………………………….....................…...........,Judeţul………………….   

reprezentată prin director prof.…………………………………...................……… si coordonator 

proiect….......................................................................... au convenit următoarele: 

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea în vederea organizării şi 

desfăşurării Concursului National, “Tradiţii şi obiceiuri la...Români”, ediţia a –aIII-a, mai 2016, 

având ca temă „Tradiţii şi obiceiuri la români” 

3.GRUPUL TINTA:elevii din învăţământul preuniversitar, preşcolar, primar, gimnazial şi liceal 

4.Obiectivul general  

-dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea portului popular românesc, 

a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru, dezvoltarea dragostei faţă de ţară şi de tot ce are 

valoros poporul nostru. 

5.Obiective specifice  

- promovarea artei ca mijloc de cunoaştere, păstrare, preţuire a portului popular românesc, a 

tradiţiilor şi obiceiurilor din diferite zone ale ţării; 

-dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii; 

-cultivarea spiritului de competiţie. 

 

 



 

 

6.ObligaȚiile  pĂrȚilor 

Şcoala Gimnaziala,,Gheorghe Nicolau” Români se obligă: 

 - să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;  

-să  acorde  premii elevilor participanţi ; 

- să acorde  diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare; 

Şcolile partenere  se obligă: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să realizeze lucrări cu elevii; 

- să selecteze lucrările elevilor pentru participarea la una din secţiunile concursului; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.  

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului. 

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi este valabil pe 

perioada anului şcolar 2015-2016. 

 

Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Nicolau”                       Şcoala................................ 

 Români, Judetul Neamţ                                                Judetul................. 

Director,                                                                      Director, 

 Prof. Mihaela ALDEA                                               Prof. 

 

Coordonatori  Proiect Școala Români                         Coordonator Proiect Şcoala ......................... 

 Judeţul Neamţ                                                              judeţul..................... 

Prof. Mihaela ALDEA                                               .............................................................. 

Prof. Mariana COZMA                                              .............................................................. 



 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

CONCURSUL NAȚIONAL 

“TradiȚii Și obiceiuri la...români”, 

 

Cadrul didactic Îndrumator:  

 

Unitatea de ÎnvĂȚĂmÂnt: 

 

Adresa unitĂȚii de ÎnvĂȚĂmÂnt: 

  

Elevi/ cadru didactic : 

 

                                                                                                  Cadru didactic , 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Cls. Secțiunea  Titlul lucrării 

 

 

    

 

 

    

  

 

   



RAPORT DE LA EDIŢIA  ANTERIOARĂ (ediţia 2015- ediţia a II-a) 

 

        În cadrul acestui proiect ne-am propus cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor, promovarea 

folclorului, obiceiurilor, tradiţiilor românesti şi a identitaţii noastre ca român.i Problema principală abordată a fost  cea 

a cunoașterii și perpetuării tradiţiilor şi obiceiurilor românesti în general, și, a tradițiilor din comuna Români în special. 

       Prin activitățile desfășurate s-a urmărit promovarea valorilor tradiționale autentice, dezvoltarea unor abilități 

de comunicare, estetice, formarea unor atitudini moral-creștine, care vor avea  o influență  sănătoasă asupra 

elevilor, fiind o alternativă pentru petrecerea timpului liber, într-un cadru organizat 

       Concursul s-a adresat atât elevilor de ciclul preşcolar, primar şi gimnazial cât şi cadrelor didactice, 

răspunzând nevoilor de cunoaştere şi de promovare a valorilor culturale locale şi naţionale. Organizatorii, 

partenerii și participanții am dorit  ca acest  Concurs Naţional, ,, Tradiţii şi obiceiuri la ...români”, să fie o poartă 

deschisă de transmitere şi de perpetuare a tezaurului nostru folcloric în rândul elevilor şi cadrelor didactice 

În anul şcolar 2014-2015 proiectul a făcut parte din CAER fiind situat la poziţia nr.1039. Proiectul a 

debutat în luna noiembrie 2014 când o echipă de cadre didactice de la Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Nicolau” 

Români s-a întrunit în cadrul unei mese rotunde şi au formulat proiectului şi rezultatele aşteptate, Facându-le apoi 

cunoscute școlilor din comună şi comunității locale .  

Lansarea proiectului s-a făcut în cadrul unui eveniment deosebit din satul Goșmani și anume ,,ZIUA 

RECOLTEI”-când  a avut loc o amplă manifestare cultural-artictică de promovare a folclorului, obiceiurilor și 

tradițiilor . La aceasta acțiune au participat elevi, cadre didactice, părinți și membrii ai comunitătii 

locale.Activitatea a fost mediatizată la postul de televiziune prin cablu local, la postul de televiziune BIT TV 

Buhusi. 

 În lunile următoare s-a redactat Acordul de parteneriat în vederea stabilirii de parteneriate cu şcolile din 

ţară . Acest acord a fost postat împreună cu regulamentul de desfăşurare a concursului pe site-urile 

www.isjneamt.ro, www.ccdneamt.ro,www.didactic.roși pe www.iteach.ro. 

 La şcolile din comună și la școlile partenere s-au organizat echipe de lucru în vederea realizării cât mai 

multor  activități legate de tradiţiile şi obiceiurile localităţilor implicaţi în proiect. Lucrările au fost realizate pe 

parcursul derulării proiectului, secţiunile fiind: creaţie literară (poezie, eseu, monografie, revistă şcolară etc.), 

creaţie plastică (desen, pictură), obiecte decorative (ornamente, sculpturi, ţesături, cuseturi etc), colaje(realizate 

din materiale reciclabile sau din natură), prezentări power point(care au  reliefat activităţile desfăşurate, 

expoziţii cu lucrările elevilor, serbări, spectacole, excursii etc.),  serbări școlare. S-au selectat cele mai bune trei  

lucrări, de la fiecare secțiune de concurs de la fiecare cadru didactic, şi s-a trecut la expedierea lucrărilor catre 

şcoala organizatoare.  

 În urma postării acordului de parteneriat pe internet,  la şcoala au fost expediate multe lucrări ale copiilor 

ce proveneau din diferite colţuri ale ţării (judeţe ca : Argeş- școli,Alba- școli, Aradșcoli,Brăila- școală, Brașov-

1școală, Botoșani-2 școli, Bacău-4 școli, Bihor-1școală, Buzău-4 școli, București-4 școli,Bistrița-Năsăud- școli, 

Cluj- șscoli, Constanța-1 școală, Covasna-1 școală, Caraș Severin- 1școală, Dâmbovița-2 școli,Dolj-2 școli, ,  

Neamț-10 școli, Olt- școli, Suceava- școli, Sibiu-școli, școală,Timiș- școli, Vaslui-2 școli, Vâlcea-2 școli.- fiecare 

școală participantă având  uneori mai mult de un cadru didactic, iar fiecare cadru a participat cu cel puțin trei 

lucrări ale elevilor) 

 Împreună cu comunitatea locală , cadre didactice şi părinţi s-a trecut la organizarea expoziţieicare a fost 

făcută mai întâi la Structura Silistea1  și apoi la Școala Români.Bugetul realizării expoziției a fost obținut prin 

sponsorizări. Apoi în luna Iunie 2015 s-a facut vernisajul expoziţiei şi jurizarea lucrărilor. 

Premierea s-a făcut prin acordarea de diplome cu locul I, II, III și mențiuni, pentru fiecare secșiune în parte și de 

asemenea pe grupe de vârstă. 

Finalul proiectului a constat în anunţarea premiilor participanţilor la concurs şi expedierea diplomelor 

catre colaboratori.(www.didactic.ro). 

În urma desfăşurarii Proiectului ,,Tradiții și obiceiuri la ...români”s-a intensificat comunicarea  între 

elevii Şcolii Români, cu elevii şcolilor din comună,cu elevi din ţară şi  cu membrii comunităţii noastre, s-a 

îmbogăţit orizontul de cunoaştere al elevilor, iar elevii au avut parte de activităţi educative şcolare şi extraşcolare 

deosebite. 

 

Coordonatori proiect,                                                                      Director, 

Prof. Mihaela Aldea                                                                        Prof. Mihaela Aldea 

Prof. Mariana Cozma 

http://www.isjneamt.ro/
http://www.ccdneamt.ro/
http://www.didactic.ro/

