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MOTTO: 

„Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții.” 

 

 Nicolae Iorga 

 

 

 

IDEEA PROIECTULUI: Înțelegerea importanței zilei de 9 Mai în istoria românilor și 

în istoria Europei.   

 

 

MOTIVAȚIA PROIECTULUI: 
Lupta pentru obținerea și apărarea independenței de stat, pentru apărarea libertăţii, a 

unităţii statale, a limbii naţionale şi a credinţei strămoşeşti a reprezentat idealul cel mai de preţ 

al poporului român încă de la formarea lui. Aceasta nu s-a putut înfăptui decât prin sacrificiu, 

iar paginile Istoriei neamului stau drept mărturie. 

Datoria noastră de dascăli este aceea ca tinerii de astăzi să cunoască în profunzime 

evenimentele care au stat la baza realizării Uniunii Europene şi semnificaţia acestui fapt 

măreţ, să conştientizeze importanţa acestuia. Dorim să realizăm acest lucru prin valorificarea 

potențialului artistic și literar al elevilor, dar și printr-o abordare intercurriculară, îmbinând 

cunoștințele acumulate la orele de Istorie cu talentul și abilitățile lor. 

 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/nicolae-iorga/


 

SCOP: 
Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic și literar al copiilor din 

învăţământul primar, gimnazial şi liceal, prin realizarea unor lucrări artistice și literare 

originale, cu caracter istoric. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  
 Să contribuie la stimularea creativității și interesului elevilor față de aprofundarea 

unor teme de interes național și european; 

 Să implice un număr cât mai mare de elevi în activități extracurriculare; 

 Să contribuie la promovarea comunicării între elevi și cadre didactice; 

 Să valorifice rezultatele cercetării şi prezentării;  

 Să dezvolte sentimentul patriotic; 

 Să valorifice experienţa pozitivă a dascălilor în abordarea istoriei, literaturii 

române, educaţiei artistico-plastice. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: 
 elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal; 

 cadre didactice. 

 

SECȚIUNILE CONCURSULUI: 

 

SECŢIUNEA I: 
Creaţie literară (poezii, compuneri, eseuri), având ca teme:  

1. Proclamarea Independenței României – personalități, context internațional, 

consecințe. 

2. Planul Schuman – prevederi, consecințe. 

 

SECŢIUNEA a II-a : 
Creaţie artistico-plastică (creaţii plastice, colaje), având ca teme: 

1. România independentă. 

2. Europa Unită. 

 

SECȚIUNEA a III-a: 
Prezentări PowerPoint, având ca teme:  

1.  9 Mai în viziunea istoricilor români. 

2.  Statele Uniunii Europene. 

 

REZULTATELE PROIECTULUI: 
 Creații literare și artistice realizate prin aprofundarea unor teme de interes național 

și european; 

 Participarea unui număr mare de elevi în activități extracurriculare; 

 Comunicare eficientă între elevi și cadre didactice; 

 Cercetarea temelor istorice și realizarea unor lucrări tematice;  

 Respectul față de trecutul poporului român; 

 Realizarea lucrărilor printr-o abordare transcurriculară. 

 



IMPACTUL PROIECTULUI: 
 Proiectul are impact pozitiv asupra tuturor participanților și contribuie la cunoașterea 

în profunzime a evenimentelor care au stat la baza obținerii independenței de stat a României 

și la formarea Uniunii Europene. 
INDICATORI DE URMĂRIRE A REZULTATELOR: 

 Abordarea tematicii în creațiile literare și artistice; 

 Numărul de elevi implicați în activități extracurriculare; 

 Comunicarea între elevi și cadre didactice reflectată în lucrările realizate; 

 Realizarea unor lucrări tematice;  

 Respectul față de trecutul poporului român și al popoarelor europene, reflectat în 

modul de realizare a lucrărilor; 

 Abordarea transcurriculară. 

 

MONITORIZARE ȘI EVALUARE: 
Premierea lucrărilor elevilor se va face acordându-se pentru fiecare secțiune, premiile 

I, II, III şi menţiuni şi diploma de participare pentru ceilalţi participanți, după următoarele 

criterii de evaluare: 

 - respectarea temei propuse; 

 - originalitate; 

 - creativitate; 

 - utilizarea corectă a tehnicilor de lucru; 

 - exprimare corectă; 

 - respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie. 

Jurizarea va fi realizată în perioada 9 – 19 mai 2017.  

Diplomele vor fi trimise până la data de 15 septembrie 2017. Toate cadrele didactice 

coordonatoare vor primi diplome de participare. 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI: 
- site-ul unității de învățământ; 

- revistă școlară; 

- expoziția lucrărilor. 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 
 Prin promovarea rezultatelor proiectului, vor fi puse în valoare realizările elevilor și 

vor stimula interesul tuturor celor care doresc să se implice într-o ediție viitoare.  

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE:    
Lucrările vor fi trimise până la data de 05.05.2017 (data poștei), pe adresa Colegiul 

Tehnic, Câmpulung, strada Șoseaua Brașovului, nr. 1, jud. Argeș, cod poștal 115100, cu 

mențiunea Pentru concursul județean ”9 Mai – SĂRBĂTOARE ROMÂNEASCĂ, 

SĂRBĂTOARE EUROPEANĂ”. Participanţii de la cele trei secţiuni vor trimite prin colet 

poștal, împreună cu lucrările, fișa de înscriere și acordul de parteneriat (în dublu exemplar) 

semnat și ștampilat,  un plic format A4, timbrat, cu adresa proprie completă, plic care va fi 

folosit de către organizatorii concursului pentru expedierea diplomelor. 

Lucrările prezentate vor trebui să îndeplinească următoarele cerinţe: 

- Să aibă caracter de originalitate și noutate.  

- Pentru creațiile literare, se recomandă să nu depășească 2 pagini, scrise în format 

Word ( Times New Roman 12, la 1 rând, marginile de 20 mm, format A4 pe o singură faţă, 



titlul lucrării cu Times New Roman 14 Bold, centrat, text aliniat „justified” conţinând semnele 

diacritice); la 2 rânduri de titlu, autorii, (maxim 2 elevi şi un cadru didactic coordonator), 

unitatea de învăţământ. La două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Times 

New Roman 12).  

- Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi 

prenume autor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul. 

- Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor. 

- Lucrările de la Secţiunea Creaţie literară vor fi trimise atât pe adresa de e-mail: 

iosifescumadalina@yahoo.com , cât şi prin poştă, pe adresa şcolii. 

 - Creaţiile plastice vor ilustra tema propusă, vor avea un titlu, vor fi realizate în 

tehnica de lucru la alegere (acuarelă, cariocă, tempera, creioane colorate, etc), pe suport A4 

sau A3. În colţul din dreapta, jos, pe verso, se va lipi o etichetă, redactată la calculator, unde 

se vor regăsi titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului 

didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.  

- Colajele pot fi  realizate din diferite materiale (hârtie colorată, hârtie glace, 

materiale textile,  materiale din natură, materiale reciclabile, etc.). 

- Lucrările de la Secțiunea Creație artistico–plastică se vor trimite pe adresa școlii. 

- Pentru prezentări PowerPoint, nu se vor depăşi 20 slide-uri, lucrările vor fi trimise pe 

adresa de e-mail iosifescumadalina@yahoo.com și pe CD,  pe adresa școlii. 

Un cadru didactic poate înscrie şi coordona maxim doi elevi.  

Elevii vor participa indirect cu materiale, realizate conform precizărilor din 

regulamentul de participare al concursului.  

Lucrările trimise nu vor fi returnate. 

Persoane de contact: 
Prof. Iosifescu Mădălina Maria– tel. 0741055757 

Prof. Tică Florina – tel. 0745048783 

 

Concursul nu este cu taxă de participare. 

 

 

 

 
Coordonatori proiect:  

Prof. Iosifescu Mădălina Maria 

Prof. Tică Florina  
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN  

”9 Mai – SĂRBĂTOARE ROMÂNEASCĂ, SĂRBĂTOARE 

EUROPEANĂ” 
 

 

NUME ȘI PRENUME  ELEV ……………………………………………..  

…………………………………………………………………………….. 

Unitatea de învăţământ ............................................................................. 

…………………………………………………………………………….. 

Secţiunea..................................................................................................... 

Tema............................................................................................................ 

Titlul lucrării ............................................................................................. 

………………………………………………………….………………… 

 CADRU DIDACTIC COORDONATOR: …………………………… 

…………………………………………………….….…………………… 

Adresa de corespondenţă: …………………….....……………………... 

……………………………………………………..…………………………

…….......................................................................................................... 

Adresa de e-mail ………………………………………………………… 

Telefon …………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



COLEGIUL TEHNIC                                                                     ŞCOALA  ..................................................................... 

Adresa: Loc. CÂMPULUNG, Jud. Argeș                                     Adresa: ........................................................................... 

Str.ȘOSEAUA BRAȘOVULUI, NR. 1                             ……………………………………………………. 

Tel: 0248532705                                                                              Tel. .................................................................................. 

E-mail grupsctehnaro@yahoo.com                                              E-mail: ........................................................................... 

Nr........../.........................................              Nr............/...................................................................... 

 

 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

 

Încheiat astăzi, ………………între  instituţiile: 

1.COLEGIUL TEHNIC, cu sediul în STR. ȘOSEAUA BRAŞOVULUI, NR.1, 

CÂMPULUNG, JUD. ARGEŞ  reprezentat de prof. NEDELCU  ADRIANA, în calitate de 

director, şi de prof. Iosifescu Mădălina și prof. Tică Florina, în calitate de coordonatori ai 

proiectului educaţional – concurs ”9 Mai – SĂRBĂTOARE ROMÂNEASCĂ, 

SĂRBĂTOARE EUROPEANĂ”   

şi  
2.Şcoala ...........................................................................................  reprezentată de prof. 

…………………….…......................................, în calitate de director şi prof. 

…………......................................, în calitate de partener/cadru didactic îndrumător al elevilor 

participanţi  la activităţi. 

 

Obiectul acordului de parteneriat: 

1 Instituția coordonatoare se obligă: 
         - să distribuie regulamentul proiectului școlilor și instituțiilor partenere; 

         - să colecteze lucrările realizate de către parteneri; 

         - să mediatizeze rezultatele proiectului ; 

         - să asigure jurizarea lucrărilor; 

         - să organizeze expoziţia lucrărilor plastice. 

 

2. Instituţia parteneră va proceda la : 

       - înscrierea elevilor, cadrelor didactice în proiect; 

       - îndrumarea elevilor în realizarea lucrărilor; 

       - expedierea lucrărilor pe adresa școlii coordonatoare; 

       - distribuirea către elevii participanți a diplomelor atribuite; 

 

3. Obligaţiile instituţiilor aflate în parteneriat: 
           Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se 

deruleze conform scopului stabilit.  

4. Durata parteneriatului: an școlar 2016-2017.  

5. Prezentul contract se încheie în două exemplare.   
       

 

               Director,                                                                                        Director,                                              

prof. Nedelcu Adriana                                                                    prof. ..................................... 

 

 

 


