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PROIECTUL  EDUCAŢIONAL JUDEȚEAN 
PROIECT JUDEȚEAN   

TRADIȚII DE CRĂCIUN  

        Ediția a III-a,  16 DECEMBRIE 2020, 

DOMENIUL: cultural-artistic 

 

REGULAMENT 
 

 

 

TEMATICA:  Sărbătoarea Învierii Domnului 

DURATA PROIECTULUI: SEPTEMBRIE 2020 – 31 IUNIE 2021 

DOMENIUL: cultural-artistic, folclor, tradiţii, obiceiuri. 

TIPUL PROIECTULUI: județean,  în parteneriat cu școli din țară și din Republica 

Moldova 

 

BENEFICIARI  INDIRECȚI: 

       

 părinții elevilor implicați în proiect; 

 școala; 

 comunitatea; 

 

RESURSE UMANE: 

 elevii din învățământul primar, gimnazial; 

 cadrele didactice; 

 părinții elevilor. 

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: Școala Gimnazială „Prof Paul Bănică”, 

Târgoviște 

E-MAIL  proiectepaulbanica@yahoo.com 

PAGINA DE FACEBOOK a proiectului: Proiecte Paul Bănică 

 *Documenentele proiectului - fișa de înscriere, contractul de parteneriat - se descarcă de pe 

această pagină.  

* Toate materialele premiate în cadrul proiectului vor fi publicate pe această pagină. 

Concursul se desfășoară fără taxă de participare 
 

DESFĂȘURĂTOR PROIECT: 

DURATA PROIECTULUI: septembrie 2020 – 31 ianuarie 2021 

mailto:proiectepaulbanica@yahoo.com


DATA DE DESFĂŞURARE: miercuri, 16.12.2021,  ora 10
00

. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ   PROF. PAUL BĂNICĂ ,  TÂRGOVIȘTE, 

România   
 

ÎNSCRIEREA ȘI TRIMITEREA MATERIALELOR: 15 noiembrie - 5 decembrie 2021 

ATENTIE!: Condiții pentru înscriere  

 

1.Toate documentele de înscriere (acordul de parteneriat și fisele de înscriere)  și materialele 

pentru concurs se trimit ÎNTR-UN SINGUR E-MAIL (prin We TRANSFER, dacă volumul 

materialelor este mare), pe adresa proiectepaulbanica@yahoo.com  

2. E-mailul trebuie să menționeze obligatoriu la subiect: numele și prenumele profesorului 

secțiunea/ secțiunile la care se înscrie și scoala de proveniența. 

3. Fiecare fișier trebuie să fie denumit astfel: numele și prenumele profesorului secțiunea/ 

secțiunile la care se înscrie și scoala de proveniența. 

4. Fiecare material să prevadă: numele și prenumele profesorului secțiunea/ secțiunile la care 

se înscrie și scoala de proveniența. 

5. Documentele de înscriere (acordul de parteneriat și fisele de înscriere) se trimit SCANATE, 

nu fotografiate. 

Trebuie respectate TOATE cerințele de înscriere 

Nerspectarea cerințelor de înscriere atrage descalificarea participanților. 

**Colegii care sunt în scenariu rosu, în perioada înscrierilor, pot trimite acordul de parteneriat 

când reintră în scenariul galben/verde. 

 
Pentru respectarea restricților impuse de epidemia generată de virusul SARSCOV2:  

 Secţiunea A: participare directă și indirectă. 

 Secțiunea B: participare indirectă. 

 Secțiunea C: participare indirectă. 

 Activităţile de la Secţiunea D: sincron și indirect. 

 

     I.  Secțiunea A: Standuri vor cuprinde doar obiecte realizate de elevi: 

                             - decorațiuni, felicitări, măști de Crăciun, păpuși decorate; 

                                         -  icoane pe sticlă, piatră, lemn 

                                         -  împletituri (cruciulițe, brățări) 

                                         - țesături (trăistuțe pentru colind, șorțuri, etc.) 

                 a) Participare directă: 

 

Preşcolarii şi elevii de la şcolile primare, gimnaziale și liceale participante, îndrumați 

de cadre didactice, vor realiza produse si ornamente de Crăciun, care vor fi expuse pe 

standuri, puse la dispoziţie  de către şcoala organizatoare. Creaţiile pot lua forma colajelor, 

picturilor, felicitărilor, ornamentelor, podoabelor confecţionate cu materiale din natură, 

textile, quilling, origami  etc. şi a alimentelor, fructelor şi legumelor de Crăciun. Produsele 

alimentare vor avea etichete cu denumirea acestora şi numele participanților.  

Fiecare unitate şcolară participantă îşi va organiza standul, în data de 16.12.2021, între orele 

8
00

 – 9
00

, la Sala de sport a Scolii Gimnaziale „Prof Paul Bănică” Târgoviște, respectând 

distanțarea de 1m
2
, impusă de COVID 19. Standul va fi reprezentat de un singur cadru 

didactic, delegat de unitatea de invățământ participantă, astfel încât, conform regulilor impuse 

de COVID 19,  să se asigure participarea directă a nu mai mult de 50 de persoane  – persoane 

de contact, prof. Anca Milea și prof. Călugărescu Laura. 



Fiecare grup îşi va eticheta standul cu numele şcolii participante. Legumele, fructele și 

celelalte ornamente ale standurilor vor fi luate înapoi de fiecare școală participantă. 

                 b) Participare indirectă: 

Școlile din județul Dâmbovița, din zone cu restricții impuse de pandemie, 

școlile din afara județului și din Republica Moldova pot participa indirect. 

Acestea vor trimite fotografii și o înregistrare audio-video în care copiii își vor 

prezenta cât mai creativ standurile amenajate în unitatea lor (decoratiunile 

realizate, tehnicile de lucru folosite, strigături din târgurile vechi de Crăciun, 

urături etc) și vor transmite mesaje de salut colegilor din școlile implicate în 

proiect. Filmele și fotografiile vor fi trimise pe adresa de e-mail  

proiectepaulbanica@yahoo.com 
 

Se vor acorda  diplome Păstrătorii tradițiilor de Crăciun cu locurile I, II, III, mențiuni și 

diplome de participare. Criterii de jurizare: încadrarea în temă - forme, elemente specifice, 

culoare, idee centrală; estetica pieselor - inspirație artistică; complexitate - realizare tehnică, 

procedee (tehnici) folosite; originalitate - aport personal, inventivitate. 
         II. Secțiunea artistică B:  „Hristos Se naşte, slăviţi-L!” - interpretare de colinde, prezentarea 

unor obiceiuri de Crăciun, recitări, scenete scurte, strigături din târgurile de Crăciun de odinioară, etc 

Momentele artistice vor fi filmate și fotografiate. La finalul momentelor 

se vor transmite mesaje de salut colegilor din școlile implicate în proiect. 

Fotografiile și înregistrările audio-video vor fi trimise pe adresa de e-mail  

proiectepaulbanica@yahoo.com 

Înregistrările premiate vor fi prezentate într-o sesiune GOOGLE MEET în 

timpul desfășurării secțiunii STANDURI. 
 

Participanții vor primi diplome Păstrătorii tradițiilor de Crăciun cu locurile I, II, III, mențiuni și 

diplome de participare. Criterii de jurizare: acuratețea / tehnica interpretării; dificultatea 

repertoriului; calități vocale, intonație, ritm;  ținută și mișcare scenică; claritatea și precizia 

rostirii scenice (intonație, dicție); veridicitatea interpretării. 
         III. Secțiunea C: Creații literare  – Compuneri descriptive sau narative cu tema Tradiții de 

Crăciun, maximum 1 pagină. Creaţiile literare vor purta antetul şcolii participante, numele 

elevului, clasa, numele profesorului coordonator. Criterii de jurizare: respectarea temei;  

originalitatea abordării temei; claritatea și corectitudinea în exprimare (utilizarea corectă a 

limbii române); folosirea cuvintelor cheie; relevanța titlului pentru conținutul textului; 

expresivitatea limbajului; caracterul persuasiv al prezentării; 

Se vor acorda  diplome Păstrătorii tradițiilor de Crăciun cu locurile I, II, III, mențiuni și 

diplome de participare. 

        IV. Secțiunea D: Simpozion  – Tema: Tradiții și obiceiuri de Crăciun  

 Materialele vor fi prezentate în format electronic (max. 10 slide-uri). Pe ultimul slide se vor 

menționa: autorul/autorii (cel mult 2 autori), școala de proveniență, localitatea. 

 Forma de participare:  - sincron, prin aplicația GOOGLE MEET; 

                             - indirectă, prin trimiterea materialelor pe adresa proiectepaulbanica.com 

 Pentru publicarea articolelor  în volum cu ISBN, TOTI participanții vor trimite materialele în 

document word, pe adresa proiectepaulbanica@yahoo.com 

 Secțiunea este deschisă și elevilor. 

Se pot prezenta/trimite numai materiale originale: înregistrări audio-video ale unor 

mailto:proiectepaulbanica@yahoo.com
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obiceiuri, proiecte educative, scenete originale, jocuri, metode inovative. 

Pentru participarea sincron: 

1.se vor selecta participanții de pe e-mail proiectepaulbanica@yahoo.com; 

2.se vor alcătui comisia de jurizare ( 3 – 4 membri);  

3.se vor asigura fișele de jurizare; 

4. se vor asigura transparenta și obiectivitatea jurizării; 

4.se vor alcătui grupuri whatsapp/e-mail cu participanții; 

5.se vor comunica participanților link-ul întâlnirii sincron, ora și se va modera 

întâlnirea; 

6. se vor trimite rezultatele centralizate, semnate, și înregistrarea intâlnirii.       

scanate pe e-mail-ul proiectului  
 

 

Amenajarea standurilor în sala de sport a Școlii Gimnaziale  Prof. Paul Banică, 

Târgoviște - 17 dec. 2020, orele 8
00

 - 10
00 

Jurizarea standurilor și a momentelor artistice: 16 dec. 2020, ora 10
00

- 11.30
00

 

Desfășurarea simpozionului: 16 dec. 2020, ora 12
00 

Evaluarea creațiilor literare: 18 - 19 dec. 2020 

Termen limită pentru trimiterea diplomelor și a documentelor de certificare a 

participării: 31 ianuarie 2020.
 

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE ALE PROIECTULUI 

 Postarea materialelor premiate în cadrul proiectului pe PAGINA DE FACEBOOK:  

Proiecte Paul Banică 

 Mediatizarea în presa și la televiziunile locale; 

 volum cu ISBN TRADIȚII DE CRĂCIUN 

MOD DE CERTIFICARE: 

 Toţi participanţii premiati vor primi diplome cu numele elevului/ grupului  şi al profesorului 

coordonator, adeverință schimb de experiență cu alte școli din județ și din Republica Moldova, 

adeverință și diplomă participare la Simpozion, adeverință publicare articol  în volum cu ISBN 

TRADIȚII DE CRĂCIUN 

 

Elevii şi cadrele didactice coordonatoare care au obținut premii și mențiuni vor primi diplome. 

Se vor acorda  diplome  Păstrătorii  tradițiilor de Crăciun. 

.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1 

 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

  TRADIȚII DE CRĂCIUN 

Ediția a III-a, 16 decembrie 2020 

 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT........................................................... 

 
Nr. 

crt. 
Secțiunea Nume și prenume elev/ 

             Clasa 

 

Clasa Nume și 

prenume prof. 

coordonator  

Date de contact  prof 

coordonator  

(telefon / e-mail) 

      

      

      

      

 

Fișa de înscriere se completează cu majuscule (excepție – adresa de email). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa 2 

 

 
FIȘA DE ÎNSCRIERE 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

  TRADIȚII DE CRĂCIUN 

Ediția a III-a, 16 decembrie 2020 

 

SIMPOZION 

Tema: Tradiții și obiceiuri de Crăciun 
 

 

 
Nr. 

crt. 

Titlul lucării trimise pentru 

simpozion  

Nume  

și prenume  

 

Date de contact  

prof coordonator  

(telefon / e-mail, 

școala) 

Mod de 

participare 

  

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică” 

Str. Moldovei, nr.3, loc. Târgovişte, 

Jud. Dâmboviţa, tel./fax : 0245/612663 

E-mail: sc_paul_banica@yahoo.com 

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

 

ACORD DE PARTENERIAT 
Încheiat astăzi, .................................. 

 
1. Părţile contractante: 

A.ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. PAUL BĂNICĂ” cu sediul înTârgovişte, str. 

Moldovei, nr. 3, jud. Dâmboviţa, reprezentată de prof. Burducea Mădălina - director de 

unitate, şi de prof. Iuga Anca, prof. Ceauș Maria, prof. Costache Violeta, prof. Stafie 

Alina, prof.Călugărescu Laura, bibliotecar Săvulescu Cătălina iniţiatori şi coordonatori 

de activităţi de  proiect, în calitate de Aplicant; 

şi 

B. ........................................................................................................................... cu 

sediul în localitatea........................................................................................................., 

strada......................................................................, nr. .........., judeţul 

..............................................., reprezentată de ..............................................., directorde 

unitate, şi ...................................................................................................................., în calitate 

de Partener 

2. Scopul acordului: 

Prezentul Acord de parteneriat are în vedere colaborarea dintre Aplicant şi Partener cu 

scopul organizării şi desfăşurării activităţilor extracurriculare şi de voluntariat cuprinse în 

cadrul Proiectului Județean TRADIȚII DE CRĂCIUN. Proiectul se realizează în beneficiul 

elevilor şi al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, pentru promovarea 

performanţelor copiilor, a imaginii pozitive şi a serviciilor educaţionale a tuturor instituţiilor 

partenere. 

3. Obligaţiilepărţilor: 

a. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, PROF. PAUL BĂNICĂ" TÂRGOVIŞTE: 

- -  va facilita prezentarea serviciilor instituţiei partenere;  

…..……………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Nr. …………..din……………….. 
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- va emite şi va distribui diplomele pentru elevii participanţi şi pentru cadrele didactice 

coordonatoare; 

- va returna semnate şi ştampilate proiectele de parteneriat. 

 

b. PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să organizeze lucrările elevilor participanţi la concurs, să creeze condiţii de participare 

conform cu regulamentul concursului; 

- să respecte Regulamentul de desfăşurare al concursului. 

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astazi _______________ 2020  în 2 

exemplare, în original, pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.  

 

Aplicant,                                                                                  Partener, 

Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică” Târgovişte          Şcoala .............................................. 

      Director,                                      Director, 

 

 

 
 


