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PARTENERII NOŞTRII: 
 

 3 ţări: Ungaria: Şcoala Generală “Benedek Elek” Debrecin 
            Republica Moldova: Liceul Teoretic”Dante Alighieri” Chişinău 
România; 
 25 de judeţe din ţară: Cluj: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” ,Şcoala Gimnazială „Emil Isac”,   
Şcoala „Avram Iancu”Dej, Şcoala Gimnazială „M.Eminescu” Dej, Şcoala Gimnazială „O.Goga” 
Ciucea Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii,  Şcoala Gimnazială Călăţele, Şcoala 
Gimnazială Luna de Sus , Liceul Tehnologic „Ştefan Pascu” Apahida 
Maramureş: Şcoala Gimnazială Cicărlău 
                     Şcoala Gimnazială „M. Eminescu” Săliştea de Sus 
Iaşi: Şcoala Gimnazială Ciorteşti 
       Şcoala Gimnazială Chicerea 
Vrancea: Şcoala Gimnazială Urecheşti 
               Şcoala Gimnazială Moviliţa 
Giurgiu: Şcoala Gimnazială”M. Eminescu” Giurgiu 
Sibiu: Şcoala Gimnazială Păuca 
           Şcoala Gimnazială Nr.25 
Galaţi: Şcoala Gimnazială Nr.1 Rediu 
            Şcoala 5 „Cuza Vodă” Galaţi 
Brăila: Şcoala Gimnazială”M. Eminescu” Brăila 
Bucureşti: Şcoala Gimn. Nr.103 
                 Şcoala Gimnazială Nr.112 
                 Şcoala Gimn. „I.M.Rădulescu”  
Gorj: Şc. Gen.”C. Săvoiu” Tg. Jiu 
Neamţ: Clubul Copiilor Tg. Neamţ 
Sălaj: Şcoala Gimnazială “Aurelia şi Lazăr Cosma” Treznea 
Caraş-Severin: CSEI “M.Aurora” Reşiţa 
Mureş: Şcoala Gimnazială Lunca Bradului 
Alba: Şcoala Gimnazială “M.Kogălniceanu” Sebeş 
          Şcoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia Montana 
          Şcoala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă 
        Şcoala Gimnazială „S.Cărpinişianu” Sebes 
Bihor: CSEI Nr1 Oradea 
           Şcoala Gimnazială nr.222, Ineu 
           Şcoala Gimnazială Nr.2 Tilecuş 
Botoşani: Liceul teoretic “N. Iorga” Botoşani 
Covasna: Şcoala Gimnazială “M. Sadoveanu” Intorsura Buzăului 
Călăraşi: Gimnaziul “Carol I”, Şcoala cu cls. I-VIII”Gh. Florea” Călăraşi 
Satu Mare:Şcoala Gimnazială Nr.551, Medieşu Aurit 
                 Şcoala „G.Coşbuc” Medieşu Aurit 
Constanţa: Colegiul Agricol Poarta Albă 
Vâlcea: Şcoala „N. Bălcescu”Drăgăşani 
Bistriţa Năsăud: CSEI Beclean 
Ialomiţa: Şcoala Profesională Traian 
Teleorman:Şcoala Gimnazială “Al.Colfeseu” Alexandria 



 
 

  
                                    Argument 
 

    Sărbătoarea este un prilej de bucurie, petreceri, tradiţii, colinde, dar şi de post, care începe din 
15 noiembrie, odată cu Postul Naşterii Domnului şi durează până la 31 decembrie (Odovania, 
adică încheierea Praznicului Naşterii Domnului), după care continuă alte două mari Praznice 
Împărăteşti: Tăierea Împrejur (1 ianuarie) şi Botezul Domnului (6 ianuarie). De Sfântul Nicolae 
(6 decembrie) există datina de a se împărţi daruri, copiii îşi pun ghetuţele la geam ca să le vadă 
moşul, în conformitate cu viaţa Sfântului Nicolae, care împărţea daruri copiilor săraci. 
    Crăciunul reprezintă sărbătoarea Naşterii Domnului şi este a doua mare sărbătoare creştină 
după Sfintele Paşti. În creştinătatea apuseană, Crăciunul se serba la data de 25 decembrie de prin 
secolul al III-lea d.Hs., potrivit unei vechi tradiţii, după care recensământul lui Cezar August, în 
timpul căruia Sfântul Evanghelist Luca ne spune că s-a întâmplat Naşterea Domnului (Lc. II, 1 
ş.u.), a avut loc la 25 decembrie (754 ad Urbe condita – de la fundarea Romei). În Răsăritul 
creştin, până în a doua jumătate a sec. al IV-lea, Naşterea Domnului era serbată în aceeaşi zi cu 
Botezul Domnului, adică la 6 ianuarie, întemeindu-se pe tradiţia că Mântuitorul S-ar fi botezat în 
aceeaşi zi în care S-a născut, după cuvântul Evangheliei, care spune că, atunci când a venit la 
Iordan să Se boteze, Mântuitorul avea ca la 30 de ani (Lc. III, 23). Dar pentru că în primul 
mileniu creştin Biserica Răsăritului şi a Apusului era una şi nedespărţită, s-a hotărât serbarea 
Crăciunului la data de 25 decembrie în întreaga Biserică creştină. Încetul cu încetul, Biserica din 
Răsărit a serbat Naşterea Domnului la 25 decembrie. Astfel s-a serbat prima dată Crăciunul la 
această dată, în Biserica Antiohiei la anul 375, în Biserica Constantinopolului la anul 379, iar în 
a doua jumătate a secolului V s-a introdus în Biserica Alexandriei, apoi în cea a Ierusalimului, 
generalizându-se astfel în creştinătatea răsăriteană.   
      Concursul” TRADIŢIE CREŞTINĂ – OGLINDITĂ PRIN DATINI ŞI OBICEIURI” îşi 
propune să implice copii din ţară şi străinătate să sărbătorească în mod inedit Crăciunul.       
 
 
 



 
 Secţiuni: 

        A. Poezii religioase de Crăciun compuse de elevi- ciclul primar şi gimnazial  
                     B. Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun din locurile natale ( descriere, poze): ciclul 
primar şi gimnazial 
                     C. Decoraţiuni de Crăciun: ciclul preşcolar, primar şi gimnazial 
                     D. Scenete /colinde de Crăciun: ciclul primar şi gimnazial 
      Acest proiect oferă tuturor ocazia de-a se implica în activităţi cultural-educative cu aspect 
religios, să se stimuleze interesul pentru colaborare în echipă.  
 
Scopul proiectului: 
        Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din învăţământul 
preşcolar, primar şi  gimnazial. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

 cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor specifice Crăciunului; 
 să înţeleagă semnificaţia sărbătorilor de iarnă; 
 să exprime stările afective ce însoţesc aceste sărbători 
 dezvoltarea si incurajarea aptitudinilor artistice ale elevilor şi preşcolarilor 
 formarea si dezvoltarea în rândul preşcolarilor, elevilor a capacitatilor de colaborare şi de  

lucru în echipă 

Grup ţintă:   Preşcolari şi elevi din claselor primare şi gimnaziale. 
 
 
Regulament: 
 
        Concursul este gratuit şi deschis tuturor copiilor din ciclul preşcolar, primar şi gimnazial din 
ţară şi străinătate. Etapele concursului: 

1. Încheierea acordului de parteneriat până la data de 22 octombrie 2012, trimisă pe adresa 
de email: hajnitoth@zahoo.com. 

2. Etapa locală: se va organiza de şcolile partenere prin selectia lucrărilor 5 lucrări pe clase 
în perioada 1.11.2012-30.11.2012. 

3. Primirea  lucrărilor şi înregistrarea fişelor de înscriere – 2.12.2012- 10.12.2012 
4. Jurizarea lucrărilor (secţiuni A, B, C)- 10.12.2012-22.12.2012 ( în această perioada se va 

desfăşura concursul secţiunii D) 
5. Publicarea în reviste a câştigătorilor- ianuarie 2013 
6. Expedierea diplomelor diplomelor- după afişarea Calendarului Activităţilor Educative pe 

site MECTS 2013-februarie-martie 2013 
   Fiecare copil va putea participa la concurs pentru etapa naţională cu o singură lucrare pe 
secţiune, total -5 lucrări/ nivel de clasă. Primele două secţiuni se va desfăşura indirect, prin 
trimiterea lucrărilor prin emailul specificat ulterior. 
 
 



Decoraţiunile se trimit pe adresa şcolii cu specificatie pentru concursul “Traditie crestină 
oglindită prin datini şi obiceiuri”:           Scoala Gimnazială “Gheorghe Şincai” Floreşti 
                                                                Str. A. Mureşanu, Nr.1 
                                                                Loc: Floreşti, Jud. Cluj 
                                                                Cod.407280 
    Pe prima pagină a lucrării (secţiunea A, B), în colţul drept sus se va trece, şcoala, numele şi 
prenumele elevului (preşcolarului), clasa, cadru didactic îndrumător, email cadru didactic cu 
caractere Times New Roman 12 ( titlul îngroşat Times New Roman 14). 
    Pe spatele lucrării vor fi consemnate numele şi prenumele preşcolarului, elevului, clasa 
( grupa), şcoala, localitatea, judeţul, cadru didactic îndrumător şi adresa de email- secţiunea C 
 Eticheta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A patra secţiune se va desfăşura în direct la Casa de Cultură Floreşti. ( sceneta, colinde - max 10 
minute). 
      Concursul va fi anunţat prin site www.didactic.ro, site-l şcolii www.scoalasincaifloresti.ro,  
prin revista şcolii (cu ISSN) şi prin  articole apărute în publicaţiile locale, site CCD Cluj, iar 
rezultatele şi lucrările elevilor vor fi publicate pe CD cu ISSN (obţinut în anul precedent de la 
Biblioteca Naţională a României), ce se poate achiziţiona ulterior .  
       Lucrările realizate în cadrul concursului vor fi prezentate, spre jurizare.  
      Jurizarea lucrărilor va fi făcută de către o comisie alcătuită din profesor cu munca educativă 
de la ISJ CLUJ,  reprezentantul Mănăstirii Floreşti, preotul bisericii ortodoxe “Sf. Dumitru” şi 
bisericii greco-catoloce “Sf. Nicolae”, reprezentanţi ai primăriei, reprezentanţi CCD Cluj. 
            Organizatorii vor acorda diplome de participare tutoror elevilor  care au participat la 
concurs (expediate prim email) şi premiul I, II, III, menţiuni pentru fiecare secţiune şi  premii 
speciale pe secţiuni. ATENŢIE! Diplomele vor fi expediate după publicarea proiectului pe site 
www.edu.ro. ( februarie-martie 2013) 
   
PERSOANE DE CONTACT: 

1. Poeziile la ciclul primar vor fi expediate pe adresele de email: 
dacianaandreica@yahoo.com sau  danielarotunjanu@yahoo.com 

 
Poeziile la ciclul gimnazial: turcugratiela@yahoo.com sau monicagiju@yahoo.com 
 

2. Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun din locurile natale ( descriere, poze):  
Ciclul primar: lucrările se trimit pe adresa de email: mihaiela_lucia@yahoo.com 
Ciclul gimnazial: dana.briciu@yahoo.com sau socaciamalia@yahoo.com 
 

3. Decoratiunile se trimit  pe adresa scolii de sus mentionata. 

Numele şi prenumele elevului (preşcolarului): 
Clasa(grupa): 
Şcoala: 
Localitatea 
Judeţul: 
Cadru didactic îndrumător: 
Adresa de email: 



4. Fisele de inscriere pentru festival se trimit pe adresa hajnitoth@yahoo.com. 
 
 
Evaluarea se va realiza  pe tot parcusul proiectului: 
-  pe baza criteriilor de evaluare anexate 
-  întâlniri şi discuţii dintre organizatori 
- înregistrarea acordurilor de parteneriate 
- realizarea diplomelor 
- realizarea de CD cu ISSN cu denumirea Proiecte educationale (CD-ROM) = ISSN 2284 – 
7286,  care va fi pusă la dispoziţia oricui care se interesează de proiect 
- numărul şi calitatea lucrărilor primite pe secţiuni pe niveluri de vărstă. 
 
Finalităţi aşteptate: 
 

 implicarea elevilor în activităţi cu caracter moral-religios;  
 dezvoltarea capacităţilor de comunicare, lucru în echipă, toleranţă;  
  valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor religioase;  
  îmbogăţirea cunoştinţelor despre valorile umane şi spirituale; 

 
Diseminare şi mediatizare : 

Publicarea concursului pe diferite site-uri: a şcolii, didactic;  anunţ în revista şcolii, presa 
locală, realizarea de CD ( care a primit ISSN :Proiecte educationale (CD-ROM) = ISSN 2284 
– 7286) 
 
 
 
 
 
 

ECHIPA DE PROIECT VĂ UREAZĂ 
SPOR LA TREABĂ ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Anexa 2.    

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

PROIECT  DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
“TRADIŢIE CREŞTINĂ - OGLINDITĂ PRIN DATINI ŞI 

OBICEIURI”,ED. a II-a,  organizat de Şcoala Gimazială 
„Gheorghe Şincai” Floreşti, Cluj 

 
Numele şi prenumele cadrului didactic: ……............................................................... 

 Specialitatea: ……........................................................................................................          
 Unitatea de învăţământ: ……........................................................................................ 
  
            Telefon cadru didactic: ……............................................................................................ 
 Adresă e-mail cadru didactic(obligatoriu):          …….................................................... 

Elevi( preşcolari) participanţi: 
A. Poezii religioase compuse de elevi-ciclul primar şi gimnazial 

Nr. 
Crt. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea 

1.     
2.     
 3.    
 4.    
 5.    

 
B. Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun din locurile natale- descriere, poze- ciclul primar şi 

gimnazial 

Nr. 
Crt. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    



 

 

C. Decoraţiuni de Crăciun- ciclul preşcolar, primar şi gimnazial 

 

Nr. 
Crt. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea 

1    
2    
3.    
5.    
6.    

 
D. Scenete de Crăciun 

Nr. 
Crt. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea 

1    
2    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10    

 
 

                                                                                      
                                                                                    CADRU DIDACTIC, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat_________ 
 

1. Părţile contractante: 
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “GHEORGHE ŞINCAI”, Str. Andrei Mureşanu, Nr. 1, 

Judeţul  CLUJ, reprezentată prin Director prof. Violeta-Ortensia ILEA-BONDA,    în calitate 
de Aplicant.  

B)  

, în calitate de Parteneri. 

2. Obiectul contractului: 
Obiectul prezentul acord  de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantului prin 
PROIECT  DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  “TRADIŢIE CREŞTINĂ-
OGLINDITĂ PRIN DATINI ŞI OBICEIURI”-Ed. a II-a. 
 

3 . Grup ţintă:  elevii primare şi gimnaziale din ţară şi străinătate   
Şcoala organizatoare se obligă : 

• să comunice şcolilor participante  programul evenimentelor ; 
• să transmită on-line , şcolilor partenere, acordul de parteneriat vizat de director ; 
• să ofere diplomă de participare pentru toate cadrele didactice implicate in proiect ; 
• să realizeze un portofoliu electronic al proiectului ; 

Partenerul se obligă : 
• să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat ( în două exemplare), completat, 

semnat şi ştampilat ; 
• să mediatizeze concursul în şcoală; 
• să pregătească elevii pentru activitate şi să organizeze etapa locală  concursului; 
• să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 
• să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea 

concursului. 
 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se 
deruleze  conform planului stabilit. 

                Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
       Şcoala Gimnazială « Gheorghe Şincai » Floreşti                        
                      Director ,                                                                                     
         Prof.   Violeta-Ortensia ILEA-BONDA                                                                                  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
„GHEORGHE ŞINCAI” FLOREŞTI 
STR. ANDREI MUREŞANU, NR. 1 
LOC. FLOREŞTI, JUD. CLUJ 
TEL. 0264-265134 
 

 
  


