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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

“1 DECEMBRIE  - România în straie de sărbătoare” 

Editia a IV-a , 2020 

ETAPA INDIRECTĂ 

 
OBIECTIVUL GENERAL: Cunoașterea și înțelegerea celor mai importante momente din istoria 

națională prin familiarizarea copiilor din învățământul primar/gimnazial cu trecutul.  

 

TEMATICA CREAȚIE PLASTICĂ:  ROMÂNIA ÎN STRAIE DE SĂRBĂTOARE 

Lucrările din secțiunea Creație Plastică vor reprezenta lucrări (desene, picturi, colaje, 

materiale obținute manual, origami, etc) care surprind momente importante care pregătesc școlarii 

să înțeleagă prezentul, în contextul trecutului și care trezesc stări emoționale și afective necesare 

în recunoașterea importanței istorice a zilei de 1 Decembrie. 

 

TEMATICA CREAȚIE LITERARĂ: ROMÂNIA ÎN STRAIE DE SĂRBĂTOARE 

 Lucrările din secțiunea Creație literară vor surprinde recitarea de poezii și/sau cântece 

patriotice, eseuri, compuneri, etc folosind diferite aplicații grafice(de exemplu WordArt, Canva, 

etc), aplicații video (de exemplu ChatterPix, Quik GoPro, Stop Motion, Cap Cut, etc), aplicații 

interactive (de exemplu Padlet, Flipgrid, etc) din care să reiasă importanța zilei de 1 Decembrie. 

 

GRUP ȚINTĂ 

Concursul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi este deschis participării tuturor 

elevilor din ciclurile de învățământ: 

1. primar 

2. gimnazial  

PERIOADĂ DE REALIZARE – noiembrie, decembrie 2020 
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SECȚIUNI: 

1.CREAȚIE PLASTICĂ – desene, picturi, colaje, materiale obținute manual, origami, etc 

Realizare de diverse creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici diferite, 

pe diferite suporturi valorificând elementele de limbaj plastic în compoziții tematice. 

 

2.CREAȚIE LITERARĂ – filme, imagini, documente din timpul activităților 

Activitățile recomandate - Recitarea de poezii și/sau cântece patriotice, eseuri, compuneri, 

etc. folosind diferite aplicații grafice(de exemplu WordArt, Canva, etc), aplicații video (de 

exemplu ChatterPix, Quik GoPro, Stop Motion, Cap Cut, etc), aplicații interactive (de exemplu 

Padlet, Flipgrid, etc) din care să reiasă importanța zilei de 1 Decembrie. 

 

Lucrările realizate vor fi trimise în format electronic (fotografii-orice format, video, documente 

word, PDF, PowerPoint, etc) pe mailul profesorilor coordonatori 

(corina.ghitulete@liviurebreanu21.ro, ancuta.marin@liviurebreanu21.ro). La trimiterea 

materialelor trebuie menționat numele elevului, clasa, școala și profesorul coordonator 

(dirigente/învățător), conform Fișei de înscriere. 

 

Se vor descalifica lucrările care nu respectă încadrarea în tematică stabilită! 

!!! ATENȚIE !!! Indiferent de formatul ales pentru trimiterea lucrărilor imaginea copiilor 

NU trebuie să apară (poate fi acoperită).  
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PREMII 

 

Se vor acorda diplome pentru  premiile I, II, III și mentiuni pentru fiecare secțiune și grupa 

de vârsta. Diplomele se vor trimite în format electronic profesorilor participanți conform Fișei de 

înscriere, aceștia urmând să le distribuie elevilor.   

Lucrările premiate vor fi prezentate de fiecare cadru didactic participant la clasă și postate 

pe site-ul Școlii Gimnaziale “Liviu Rebreanu”. 

Se acordă diplome de participare tuturor elevilor care au trimis lucrari conforme cu 

regulamentul.  

Participanții ale căror lucrări nu corespund cerințelor din regulament vor fi 

descalificați și nu vor primi diplome de participare. 

Cadrele didactice coordonatoare vor primi adeverință de participare la proiect. 

 

CALENDAR: 

ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR (primirea fișelor de înscriere, în format electronic, pe 

mailurile coordonatorilor) – 23 noiembrie – 1 decembrie 2020 

TERMEN DE DEPUNERE A LUCRĂRILOR – 6 Decembrie 2020 

ANUNȚAREA PREMIILOR – 21 decembrie 2020 


