„Școala de Tradiții”
-Concurs județean cu participare directăȘcoala Gimnazială ”Marin Preda”, Pitești
Ediția I ,
Anul școlar 2017-2018

30 martie 2018

Scopul proiectului
Scopul acestui proiect este acela de a acorda mai multă atenție preșcolarilor care au
înclinaţii artistice dar şi formarea unui comportament adecvat față de tradiţiile poporului român.
Aceste ţinte duc la o implicare conştientă atât a preșcolarilor cât şi a cadrelor didactice în procesul
învăţării, duc la înţelegerea importanţei pe care o au tradiţiile în viaţa noastră.

Argument:
Pentru creștinătatea ortodoxă, Paștele este cea mai mare sărbătoare, care se serbează
întotdeauna în duminica imediat următoare lunii pline de după echinocțiul de primăvară, dar nu
înaintea Paștelui evreiesc.
Ouăle roșii se ciocnesc din Duminica Paștelui până în Duminica Mare. Duminica Paștelui
Înnoiește lumea cum se înnoiește lumina de echinocțiu.
În zilele de Rusalii se culeg în toată țara plantele de leac. Tot atunci sunt impletite din flori
și grâu cununile de nuntă. Femeile aduc în ajunul Rusaliilor pelin și îl pun sub cap pentru a fi
protejate, de Rusalii. În săptămâna de Rusalii se joacă Calușul. Ceata de flacăi care însoțește
Călușul sunt călușarii. Dansul Calușului are o mare vechime, răspândit la românii din nordul
Dunării dar și la aromani și meglenoromani. Forma sa cultă de astăzi este o stilizare simplistă a
unui obicei cu rădăcini străvechi.

Regulamentul concursului

județean

„Școala de Tradiții”

Tipul proiectului : Concurs județean

cu participare directă

Domeniul : artistic (încondeiat de ouă)

Perioada de desfășurare :

30 martie 2018

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Activitatea 1. Lansarea proiectului în cadrul grădinițelor din Pitești
Perioada: 01-25martie 2018
Activitatea2.

Semnarea acordurilor de parteneriat
Perioada:

01-25martie 2018

Activitatea 3. Desfășurarea concursului
Data : 30 martie 2018,
Activitatea 4. Evaluarea activităților
Data :

30 martie 2018,

Concurs 30 martie 2018 (încondeiat de ouă)
 Fiecare cadru didactic poate înscrie maxim doi copii;
 Înscrierea participanţilor se face până pe data de 25 martie 2018, completând fişa de înscriere şi
acordul de parteneriat în două exemplare (anexa 1 și 2). Acestea se trimit prin email sau se lasă
în Grădinița cu Program Prelungit doamnei Manole Nicoleta sau doamnei Ginavar Ileana

 Participanții se vor prezenta la Sala de Sport

a Școlii Gimnaziale ,,Marin Preda”, unde se

amenajează măsuțele pentru susținerea probei de concurs, în intervalul 9.15-9.45. Proba va începe
la ora 10.00 și timpul de lucru este de maxim 50 de minute.
 Lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, din orice tip de material. Fiecare
educatoare aduce materialele necesare pentru buna desfășurare a concursului.


Se vor acorda premii avizate de I.S.J Argeș (un premiu I, un premiu II,

un premiu III şi

restul mențiuni până la 15% din numărul de participanți pentru fiecare nivel de vârstă, conform
punctajului obținut

şi diplome de participare tuturor copiilor participanţi la concurs.

 Lucrările realizate la concurs nu se restituie, acestea rămân în vederea realizării unei expoziții;

Notă: Concursul ,,Școala de tradiții” este aprobat în Calendarul activităților educative
extrașcolare județene din semestul al II-lea, an școlar 2018, poziția 62
 Fără taxă de participare.
Datele de

contact ale coordonatorilor:
prof. înv. Preșcolar: Manole Nicoleta- Georgeta:

0744 546 519,

nyko_76@yahoo.com
prof. înv. Preșcolar : Ginavar Ileana- Cerasela, 0746 542 129
ileanacerasela307@gmail.com

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Anexa 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE *

Concursul local cu participare directă „Școala de Tradiții”

Nume și prenume cadru didactic îndrumător:______________________________
Grupa:_____________________________________________________________
Grădinița:__________________________________________________________
Adresa de mail:____________________________________________________
Tel: :_______________________

Tabel nominal cu elevii participanți la concurs:

Nr.
crt

Nume și
prenume elev

1. IONESCU
MIHAI

Secţiunea :

Grupa

Nume și prenume
cadru didactic
îndrumător

Dansuri
populare

Ciupercuțelor ION IONESCU

Școala

GPP - Șc.
Gim. ”Marin
Preda”, Pitești

*Se vor accepta doar înscrierile conform modelului de mai sus (font Times New Roman 12)

Anexa 2

Școala Gimnazială „Marin Preda”,Pitești
Nr. ................. din

.................

………………………………………………..
Nr. ...............

din

...............

Director: Prof. Peleașe Simona
Director........ ............................................
L.S.

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE
1. Părțile contractante :

A) Școala Gimnazială „Marin Preda”,Pitești,
reprezentată prin : director prof. Peleașe
Iulia Simona în calitate de Aplicant, Prof. Lb. română Bădescu Gabriela, director adj. al
Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești, Prof. Lb. germană Vasilescu Maria – Ramona, Prof. Înv.
Preșcolar
Manole Nicoleta-Georgeta, Prof. Înv. Preșcolar
Ginavar Ileana- Cerasela, în
calitate de coordonatori ai proiectului Concursul local cu participare directă „Școala de
Tradiții”.

B) ……………………………………………………………………………………………
Strada............................................................................................................................Nr.....................
. Localitatea.............................................................................Județul.................................................
reprezentată de director.................................................................. și………...……………………
…………………..................................................................................
în calitate de Partener,
Convin prezentul protocol de colaborare pe bază de parteneriat pentru stabilirea și
dezvoltarea relațiilor de colaborare în domeniul educației .
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în
vederea organizării și desfășurării activităților extrașcolare prin concursul la nivelul unității de
învățământ .
3. Grup țintă: preșcolarii Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” și ai grădiniței partenere.
4. Obligațiile părților:

A) Aplicantul se obligă:
- să informeze preșcolarii și cadrele didactice din unitate despre organizarea concursului;
- să respecte termenele de desfășurare a concursului;
- să emită și să distribuie diplomele preșcolarilor premiați;
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții:
- să respecte regulamentul de desfășurare a concursului;
- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului;
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada semestrului al
II-lea, al anului școlar 2017-2018.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul local cu participare directă „Școala de Tradiții”face parte din categoria activităților
extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de colaborare între unitatea școlară și alte grădinițe din
localitatea Pitești.

Aplicant,

Partener,

