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ARGUMENT: 

 

            Începutul acestui mileniu se manifestă prin schimbări rapide în toate 

domeniile. Aceste schimbări îndepărtează tânara generaţie de la adevăratele valori 

ale neamului de care aparţin. 

Tradiţiile şi obiceiurile folclorice şi religioase vor fi permanent o sursă de 

inspiraţie, de cunoaştere, de apropiere, comunicare între oameni. De aceea, tinerii 

vor avea nevoie de repere care să îi orienteze, ajutându-i să facă cele mai bune 

alegeri pentru a-şi păstra identitatea .   

Varietatea şi frumuseţea valorilor culturale româneşti trebuie făcute cunoscute,  

iar copiii, care sunt mesagerii noştri în viitor,  o vor face datorită nouă. 

 

SCOP: 

 

Păstrarea şi transmiterea tradiţiilor specifice sărbătorilor de iarnă. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

 Educarea dragostei şi a admiraţiei faţă de tradiţii şi obiceiuri prin crearea a 150 

de lucrări plastice şi literare pe tema proiectului; 

 Valorificarea experienţei cadrelor didactice în promovarea acestor valori 

culturale. 

 Stimularea creativităţii şi a comunicării în rândul elevilor şi al cadrelor 

didactice; 

 Promovarea lucrărilor participanţilor prin realizarea unei expoziţii, cu peste 70 

de lucrări, în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 8 Sibiu;  

 Promovarea exemplelor de bună practică în rândul cadrelor didactice prin 

publicarea a 40 de lucrări trimise de cadrele didactice într-un volum cu 

ISBN/ISSN 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

 

Organizatori: 

 Şcoala Gimnazială Nr.8 Sibiu - iniţiator 

 Şcoala Gimnazială Nr. 13 Sibiu 

 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 41 Sibiu 

 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu 

 

Parteneri: 

1. Inspectoraul Şcolar Judeţean Sibiu 

2. Casa Corpului Didactic Sibiu 

3.Mitropolia Ardealului,  Biserica „Sfântul Nicolae” Lazaret 

4. Cotidianul „Tribuna” 

5. TvSibiu 

6. Sibiu 100% 

7. Unităţile de învăţământ participante 



 

 Coordonatori: 

 Prof. Anca Bruda – inițiator 

 Prof. Petru Bucurenciu – inițiator 

 Prof. Carmen Voinea-Mitru – director Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu  

 Prof. Daniela Muntean – inspector programe educative ISJ Sibiu 

 Prof. Ioana Dănețiu - inspector  ISJ Sibiu 

 Prof. Bucuță Diana - inspector ISJ Sibiu 

 Prof.Turean Maria – inspector ISJ Sibiu 

 Prof. Delia Stoicescu – inspector ISJ Sibiu 

 Prof. Ioan Marius Câmpean – director CCD Sibiu 

 Prof. Remus Mitru - director Şcoala Gimnazială Nr. 13 Sibiu 

 Prof. Cătălina Stancu – director adjunct Şcoala Gimnazială Nr. 13 Sibiu 

 Prof. Doiniţa Costăchescu – director Grădiniţa cu PP Nr. 41 Sibiu 

 Prof. Carmen Secanu - director Grădiniţa cu PP Nr. 29 Sibiu 

 Prof. Alexandra Chirhoc -  Grădiniţa cu PP Nr. 29 Sibiu 

 prof. Maria Lovin - Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu,  

 Înv. Mariana Chirhoc - Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu,  

 Prof. Boilă Adriana - Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu, 

 

 Echipa de implementare 

 

 Scoala Gimnazială nr.8 Sibiu 

 

 Prof.Bruda Anca 

 Prof. Toma Julieta 

 Inv.Chirhoc Mariana 

 Inv. Neagoe Joita 

 Prof. Manisor Claudia 

 Prof. Lovin Maria 

Prof. Dragomir 

Luminita 

 Inv.Stolz Alida 

 Prof.Bucurenciu Petru 

 Prof. Chisu Lia 

 Prof. Lupu Coriolan 

 Prof. David Viorica 

 Prof.Boila Adriana 

 Prof. Filip Alina 

 Prof. Popa Leontina 

 Prof. Cobușteanu Delia 

 Prof. Crețeanu Dana 

 Prof. Stoiță Traian 

 Prof. Alexa Doina 

Prof. Radulescu 

Mihaela 

 Prof. Părău Sanda 

  

  

 Gradinita nr.41 Sibiu 
 

Ed Aleman Rodica 

Prof Carja Cornelia 

Prof Hanea Cristina 

Prof Baltador Anca 

Prof Coca Maria 

Prof Bruda Anca 

Ed Sipot Liana 

Prof Ciciu 

Alexandra 

Prof Frincu Iulia 

Prof Geleriu 

Nicoleta 

Prof Trifu Anca 

Prof Cozma Carmen 

Prof Stefan Mihai 

Rodica Ioana 

Ed Popescu Maria 

Prof Damian Angela 

 

 

             

 



  

  

 

 

Grădinița nr.29 Sibiu 
Prof. Radu Andreea                                  Prof. Micu Cristina 

Prof. Visu Mariana                                   Prof. Roman Roxana 

Prof. Trofin Manuela                                Prof. Fană Roxana 

 

Scoala Gimnaziala nr.13 Sibiu 
Prof. Berner Cecilia Dumitra 

Prof. Sasu Maria Alina 

 

 

 GRUP ŢINTĂ: 

 

 elevi din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial; 

 cadre  didactice din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. 

 părinţi; 

 comunitatea; 

 

 

SECŢIUNI: 
 

I. Secţiunea I - “Bucuria Crăciunului prin ochii copiilor” – creaţii ale 

preşcolarilor şi ale şcolarilor 

 

 Creaţie artistico-plastică – 2 subsecţiuni  

a. desene –doar pt.nivel prescolar, picturi - nivel primar şi gimnazial 

b. colaje, decoraţiuni, felicitări, ornamente de Crăciun, machete 

colective - nivel preşcolar, primar şi gimnazial 

 

 Creaţie literară – 2 subsecţiuni 

a. creaţii în versuri – nivel primar şi gimnazial 

b. creaţii în proză – nivel primar şi gimnazial 

 

Se acordă Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-lea şi Menţiuni pentru 

fiecare subsecţiune, respectiv nivel de învăţământ si Adeverinte de participare pentru 

profesorii indrumatori 

În lipsa unor sponsorizări, nu se acordă premii materiale. 

II. Secţiunea a II-a - “Practică educațională în contextul Crăciunului” – 

lucrări ale cadrelor didactice 

 Fișe ale activităților derulate cu copiii din învățământul preșcolar, 

primar şi gimnazial 

 Prezentări ale proiectelor derulate în grădinițe și școli, cu tematică 

legată de sărbătorile de iarnă 



 Scenarii/Programe ale serbărilor școlare realizate cu preșcolarii și cu 

şcolarii cu ocazia Sărbătorii Crăciunului 

Lucrările originale, selectate din cele două secțiuni, vor fi publicate în 

volumul  proiectului intitulat “Iarna de poveste” (volum cu ISBN/ISSN). Acest 

volum va parveni co-autorilor in format electronic, pe adresa de e-mail indicata 

in fisa de inscriere, cel mai tarziu in cursul lunii martie 2016. 

 Creaţiile literare care au fost premiate vor fi publicate în volumul 

Simpozionului la secţiunea 1. Bucuria Crăciunului prin ochii copiilor 

Fișele de activitate, proiectele și programele serbărilor școlare transmise de 

cadrele didactice vor face obiectul unei selecții, în vederea publicării în volumul 

Simpozionului la secțiunea 2: Practică educațională în contextul Crăciunului - 

“Exemple de bune practică”,  

Lucrările trimise nu se restituie autorilor.  

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine integral autorilor 

care îşi asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de 

autor. 

Cadrele didactice sunt invitate să transmită creaţiile literare ale elevilor, fișele 

de activitate, proiectele și programele de serbări școlare, până în data 10 decembrie 

2015, la adresa de email iarnadepoveste@yahoo.com (alaturi de fisa de inscriere si 

acordul de parteneriat semnat, ambele documente SCANATE) 

Lucrările vor respecta normele de redactare si structura prezentată în 

anexa 2, vor fi în format word (.doc) și nu vor depăși 6 pagini. 

 

Creaţiile artistico-plastice realizate de elevi (desene, picturi, colaje, felicitări, 

ornamente, lucrari colective) vor fi transmise la Scoala Gimnaziala nr.8 Sibiu, str. 

Lupeni, nr.50, Sibiu până în data de 10 decembrie 2015.  

Persoane de contact: prof.Anca Bruda –tel: 0733983445, prof.Petru 

Bucurenciu – tel. 0724804021 

Vor fi transmise max. 3 lucrări artistico – plastice pentru fiecare clasă / grupă 

de elev, respectic maxim 3 lucrari literare. Fiecare transmitere de lucrări va fi însoțită 

de fișa de înscriere din anexa 3. 

Fiecare lucrare va fi numerotată și etichetată. Eticheta va conține: denumire 

obiect/lucrare, nume elev, grupa/clasa, nume cadru didactic, unitatea de 

învățământ, judeţul. 

      RESURSE:  

 Umane: cadre didactice,  părinţi, preşcolari, şcolari, presa locală, televiziune, 

comunitate. 

 Materiale: calculator, CD-uri, aparat foto, camera video, mape,  imprimantă, 

carton, panouri, diplome, spaţii scolare amenajate pentru expozitii. 

 Temporale:  octombrie 2015 – martie 2016 

mailto:iarnadepoveste@yahoo.com


 Financiare: autofinanţare, sponsorizări 

Nu se percepe taxa de participare!!! 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

 

 octombrie 2015 – crearea şi lansarea proiectului de către coordonatori; 

 1-20 noiembrie 2015 – popularizarea proiectului prin intermediul site-urilor 

web ale coordonatorilor şi ale partenerilor 

 20 noiembrie - 10 decembrie 2015: 

- primirea lucrărilor realizate de către preşcolari şi elevi/acordul de 

parteneriat in doua (2) exemplare stampilate /fisa de inscriere se 

aduc personal sau prin posta, la sediul Sc.Gimnaziale nr.8 Sibiu, 

str.Lupeni nr.50 

- pentru sectiunea dedicata cadrelor didactice, cat si pentru 

creatiile literare ale elevilor,  lucrarile, insotite de fisa de inscriere 

se primesc pe adresa de email iarnadepoveste@yahoo.com  

 17 decembrie 2015 - 31 ianuarie 2016 – realizarea expoziţiei cu lucrările 

preşcolarilor şi ale elevilor în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 8 Sibiu  

 10-11 decembrie 2015 – jurizarea lucrărilor plastice şi literare ale preşcolarilor 

şi ale elevilor de către profesori de specialitate din unităţile de învăţământ 

organizatoare 

 17 decembrie 2015 – festivitatea de premiere a elevilor (vor fi anuntati 

telefonic castigatorii premiilor 1,2 si 3 de la fiecare sectiune/nivel) 

 1-29 februarie 2016 – realizarea/editarea volumului cu creaţiile literare ale 

elevilor, respectiv lucrările trimise de cadrele didactice, analiza rezultatelor 

proiectului 

 martie 2016 – analiza rezultatelor proiectului şi transmiterea online a 

diplomelor, a adeverinţelor şi a volumului către şcolile participante  

 

ATENŢIE! 

 

 1. Premiile (I,II,III/SECTIUNE/NIVEL) se transmit în cadrul festivităţii 

din data de 17 decembrie 2015, în format letric.  

 2. Volumul cu ISBN/ISSN, respectiv adeverinţele şi diplomele de 

participare  se transmit în format electronic pe adresa de e-mail completată în 

fişa de înscriere.  
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Diagrama Gantt 
Nr. 

crt

. 

Obiective specific Activitate oct.-

2015  

Noi. 

2015 

Dec.

2015 

Ian. 

2016 

Feb. 

2016 

Mar. 

2016 

Responsabili 

1. 
Popularizarea 

proiectului în cât mai 

multe unităţi şcolare din 

judeţ prin intermediul 

site-urilor instituţiilor 

organizatoare şi ale 

partenerilor  

Constituirea unei 

baze de date cu 

profesorii participanți 

la proiect 

 

 

     Coordonatorii 

Realizarea proiectului       

 

Coordonatorii 

Popularizarea 

proiectului 

 

      Prof. Bucurenciu 

Petru 

2. •Educarea dragostei şi 

a admiraţiei faţă de 

tradiţii şi obiceiuri prin 

crearea a 150 de lucrări 

plastice şi literare pe 

tema proiectului; 

•Dezvoltarea capacităţii 

de exprimare artistico-

plastică;  

•Valorificarea 

experienţei cadrelor 

didactice în promovarea 

acestor valori culturale. 

•Stimularea creativităţii 

şi a comunicării în 

rândul elevilor şi al 

cadrelor didactice; 

 

Realizarea lucrărilor 

şi transmiterea 

acestora către 

organizatori 

      Cadrele didactice 

din  şcolile 

organizatoare şi 

participante 

3. •Promovarea lucrărilor 

participanţilor  

Realizarea unei 

expoziţii cu peste 70 

de  creaţii ale 

preşcolarilor şi ale 

şcolarilor în incinta 

Şcolii Gimnaziale Nr. 

8 Sibiu 

      Prof. Bruda Anca 

Prof. Trifu Anca 

Prof. Lovin Maria 

 

Jurizarea lucrărilor 

plastice şi literare şi 

acordarea premiilor 

şi a menţiunilor 

 

      Cadre didactice de 

specialitate din 

unităţile 

organizatoate 

 

4.  •Promovarea 

exemplelor de bună 

practică în rândul 

cadrelor didactice prin 

publicarea a 40 lucrări 

ale acestora 

Realizarea unui 

volum cu ISBN care 

va cuprinde lucrările 

selectate,  trimise de 

cadrele didactice 

 

      

 

Prof. Bucurenciu 

Petru 

Prof. Voinea-Mitru 

Carmen 

5.  Transmiterea 

diplomelor, a 

adeverinţelor şi a 

volumului către 

şcolile participante 

Analiza rezultatelor 

proiectului  

      Cadrele didactice 

organizatoare 

 
 

 

 



 

 

 

REZULTATELE AŞTEPTATE: 

 

o dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale.  

o formarea unor trăsături pozitive de caracter în concordanţă cu valorile 

moral-creştine. 

o participarea la concurs a unui număr cât mai mare de copii si cadre 

didactice; 

o participarea cadrelor didactice la secţiunea dedicată acestora; 

o premierea lucrărilor plastice şi literare – Se vor acorda Premiul I, 

Premiul al II-lea, Premiul al III-lea şi Menţiuni pentru fiecare 

subsecţiune (creaţie artistico-plastică, creaţie literară) şi pentru fiecare 

ciclul de învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial). În lipsa unor 

sponsorizări, nu se vor acorda premii în bani sau obiecte. 

o continuarea acestui proiect cu  noi ediţii 

 

 

 

 

IMPACTUL ESTIMAT: 

 

 dobândirea unor informaţii şi abilităţi; 

 creşterea prestigiului şcolii în comunitate; 

 extinderea parteneriatelor; 

 

 

 

DISEMINARE: 

 

 Mediatizarea pe site-ul CCD Sibiu, site-ul ISJ Sibiu, site-ul Didactic.ro, site-

urile unităţilor de învăţământ organizatoare, în presă şi emisiuni TV  

 Realizarea expoziţiei în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 8 Sibiu 

 Realizarea unui volum în format electronic cu ISBN/ISSN, cu lucrările 

premiate ale elevilor și cu cele participante la secţiunea dedicată cadrelor 

didactice. 

 
  

 

 

 

 
 

 

 



 

Anexa 1 

CONTRACT DE PARTENERIAT (2 exemplare) 
Incheiat azi.............................. 

 

 

1. Părţile contractante: 

    - Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu, cu sediul în  Sibiu, str. Lupeni, nr. 50, reprezentată de director 

prof. Voinea-Mitru Carmen, în calitate de organizator. 

 

    - Grădiniţa/Şcoala..............................................., cu sediul în ...................................... 

reprezentată de ...................................................................., în calitate de partener. 

 

2. Obiectul contractului: 

    Obiectul prezentului contract îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării proiectului  „Iarna de poveste.”, cuprins in Calendarul Activitatilor 

Educative Judetene Sibiu, pozitia 24. 

 

3. Grup ţintă: preşcolari/şcolari şi cadre didactice din unităţile partenere. 

 

4. Obligaţiile părţilor: 

A. Organizatorul se obligă: 

    - să informeze cadrele didactice partenere despre organizarea concursului şi a expoziţiei; 

    - să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor; 

    - să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor; 

    - să emită şi să distribuie fişierul electronic cadrelor didactice interesate.   

B. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

    - să mediatizeze proiectul în şcoală; 

    - să pregătească copiii pentru activitate; 

    - să respecte termenele; 

    - să selecteze lucrările copiilor participanţi la concurs. 

     

 

5. Durata acordului: 

    Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada organizării şi 

desfăşurării  proiectului „Iarna de poveste” 

    

 

6. Clauze finale ale acordului: 

    Proiectul „Iarna de poveste” urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţia de 

învăţământ şi cadrele didactice partenere. 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Nr.8 Sibiu                                                      Grădiniţa/Şcoala..........................                        

Director: prof. Voinea-Mitru Carmen                                           Director: .................................... 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 

 
NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR 

 

Lucrările trimise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

1. Să fie originale, inovative, cu o abordare personală a temei prezentate; 

2. Să fie în format electronic, redactate prin softul de editare de text Word, în format A4, cu 

margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiu între rânduri de 1 cm, 

obligatoriu cu diacritice. 

3. Toate referinţele bibliografice care apar în corpul textului trebuie să se regăsească la sfârşitul 

lucrării, redactate în ordinea care urmează: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării din care 

s-a citat (scris cu caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii citate; 

după notele din text, la sfârşitul lucrării, se va adăuga lista bibliografică. 

ex. : Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie - pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, p. 30. 

4. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat în 

format electronic de tip JPG sau TIF; 

5. Se vor preciza numele şi prenumele autorului lucrării, funcţia, instituţia de care aparţine şi 

adresa de e-mail. 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine integral autorilor, care îşi asumă 

consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor. 

Chiar dacă Redacţia asigură corectarea materialelor sub aspectul corectitudinii 

gramaticale şi stilistice, recomandăm autorilor verificarea acestor aspecte înainte de 

expedierea lor. 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a selecta in vederea publicarii doar articolele care 

respecta cerintele impuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 3 

                      
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

Proiectul „Iarna de poveste” 
Secţiunea I - concursul “Bucuria Crăciunului prin ochii copiilor” 

Subsecţiunea Creaţii artistico-plastice (se bifează căsuţa corespunzătoare) 

 

                   - picturi, desene  

 

                   -  colaje, ornamente, felicitări , lucrari colective, decoratiuni 

 

 

 

NUMELE..................................................PRENUMELE ............................... 

 

SPECIALITATEA ................................................................................................ 

 

ADRESA DE DOMICILIU .................................................................................. 

 

TELEFON Fix / Mobil (obligatoriu)........................................................................................... 

 

E-MAIL (obligatoriu)................................................................................................................. 

 

ŞCOALA........................................................................................................ 

 

LOCALITATEA ................................................................................................. 

 

                                                                Participanţi: 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele 

 preşcolarului/ elevului 

Titlul lucrării 

 

Clasa 

1   

 

 

 

2    

3    

 

 

 



 

                      
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

Proiectul „Iarna de poveste” 
Secţiunea I - concursul “Bucuria Crăciunului prin ochii copiilor” 

Subsecţiunea Creaţii literare (se bifează căsuţa corespunzătoare) 

 

                   -  creaţii în versuri  

 

                   -  creaţii în proză  

 

NUMELE..................................................PRENUMELE ............................... 

 

SPECIALITATEA ................................................................................................ 

 

ADRESA DE DOMICILIU .................................................................................. 

 

TELEFON Fix / Mobil (obligatoriu)........................................................................................... 

 

E-MAIL (obligatoriu)................................................................................................................. 

 

ŞCOALA........................................................................................................ 

 

LOCALITATEA ................................................................................................. 

 

                                                                Participanţi: 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele 

 preşcolarului/ elevului 

Titlul lucrării 

 

Clasa 

1   

 

 

 

2    

3    

 

 

 

 



                      
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

Proiectul „Iarna de poveste” 

Secţiunea a II-a simpozionul “Practică educațională în contextul Crăciunului” 

 
 

 

NUMELE..................................................PRENUMELE ............................... 

 

SPECIALITATEA ................................................................................................ 

 

ADRESA DE DOMICILIU .................................................................................. 

 

TELEFON Fix / Mobil (obligatoriu)........................................................................................... 

 

E-MAIL (obligatoriu)................................................................................................................. 

 

ŞCOALA........................................................................................................ 

 

LOCALITATEA ................................................................................................. 

 

TITLUL LUCRĂRII............................................................................................ 

 

 

 

 

                                         PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ NE ONOREAZĂ ! 

VĂ AŞTEPTĂM CU MULT INTERES ! 
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