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Argument 

 

Simpozionul se  desfăşoară  sub  semnul  ideii  conform  căreia  tradiţia  zonelor  în  care locuim 

trebuie cunoscută şi de copii, ei fiind cei care au datoria să o păstreze şi să o ducă mai departe. 

În centrul activităţilor noastre va sta copilul, deoarece „copilul este floarea cea mai de preţ a omenirii 

care trebuie îngrijită cu multă pasiune şi dăruire pentru a creşte în toată splendoarea ei”. 

Prin acest proiect,  şcoala îşi doreşte  să valorizeze talentul artistic al copiilor; să dezvolte relaţii care 

să dăinuiască în timp, să lege tradiţia de contemporaneitate.  

Oare nu e  păcat că  o ţara atât de frumoasă ca a  noastră , în formă de cunună, cu munţi  bogaţi,  

înalţi,  acoperiţi  cu brazi  semeţi,  asemeni  lui  Decebal,  Ştefan, Mihai,  Ţepeş, Cuza, să nu –şi păstreze 

tradițiile, iar urmaşii noştri să nu le cunoască? ... 

Prin  locurile  acestea  au  trăit    oameni  vrednici,  care  ştiau  a  ţine  în  mâinile  lor bătătorite,   şi   

coarnele   plugului,   şi   sabia   izbândei,     dar   şi   fluierul   frumos   doinitor. Sărbătorile  acestor  oameni  

erau  sfinte!  Nimic  şi  nimeni  nu  le  putea  ştirbi  frumuseţea! Portul lor era tot atât de scump ca o icoană! 

Cântecele, doinele lor curgeau când lin, când tumultuos, izvorând din bucurie şi necaz! 

De aceea, copiii trebuie să vadă aceste locuri aşa cum ni le-au lăsat străbunii şi să înveţe să ducă mai 

departe doina, cântecul de leagăn.....şi să fie mândri că toate acestea au un nume: România! Iubeşte-ţi 

neamul, oriunde te-ai afla! Respectă-ţi înaintaşii! Dar, mai cu seamă, du mai departe ceea ce ai primit! 
 
 
SCOP: implicarea şcolii în viaţa comunităţii prin activităţi care să stârnească interesul acesteia, 

transmiterea datinilor, obiceiurilor, tradiţiilor prin diverse activităţi organizate şi prezentate în comunitate. 
 

Coordonator proiect: prof. Mariana Vînătoru 
 

 COMISIA DE ORGANIZARE: 

 

COMITETUL STIINTIFIC 

- Prof. Leontina Monica Sună - Inspector Scolar General 

- Prof. Stefan Vasile - Director CCD Dolj 

- Prof. Vida Claudia - Metodist CCD  

- Prof. Chirita Simona - Inspector scolar pentru activitate educativa formala si nonformala 

- Prof. Barbu Gheorghe- director Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof.  Răduți Cristian- director Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof.  Stănculescu George - Leonard- director Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof. Manta Larisa- consilier educativ Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

 

COMITETUL TEHNIC 

- Prof. Dragomir  Denisa Gabriela - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof. Băltățeanu Gheorghe- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof. Anca Rusu – Liceul cu Program Sportiv,, Petrache Trișcu”, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof. Cojocaru Luciana - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof. Dăescu Oana - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof. Popescu Georgiana- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof.  Sidonia Micu- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof.  Marcu Viorica- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

- Prof.  Doina Nicolăiță- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

 

 

 

 



 

SECȚIUNI 

 

a) Sectiunea I -  Rolul  şcolii  în  păstrarea și cultivarea tradiţiilor străbune( comunicări științifice, referate, 

articole, filme documentare, fotografie, interviu cu bătrânii satului etc. 

 

b) Sectiunea a II-a - Folclorul românesc în imagini -prezentări Power Point, max. 10 slide-uri care 

cuprind imagini specifice folclorului din diverse zone, grupate calendaristic(obiceiuri şi datini de 

iarnă, de Paşte, de Sânziene etc) 

 

c)  Sectiunea a III-a- Modele  de  bune  practici în păstrarea și transmiterea valorilor străbune:  serbări 

școlare, şezători,  excursii  tematice, proiecte educaţionale, serate literare, concursuri, festivaluri care 

reflectă activitatea la clasă/ grupă 
 

d) Secțiunea a IV-a- Oglindirea tradițiilor și obiceiurilor populare  în operele artistice românești și 

străine 

Toate lucrările  vor avea ca temă folclorul, tradițiile și obiceiurile populare românești: obiceiuri de Sf. 

Nicolae, de Ignat, de Crăciun, de Bobotează,  Rusalii, Sânziene, Sânpetru, Sfântul Gheorghe Dochii, 

obiceiuri legate de semănat, obiceiuri de Paști etc 

 La activitate se pot înscrie cadre didactice și elevi din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din 

judeţul Dolj, dar şi din alte judeţe partenere. 
Materialul pentru simpozion va fi expediat în format electronic, ca fişier ataşat, prin mail, la adresa:  

vinatoru_mariana@yahoo.com  

 Termenul limită de expediere a lucrărilor este  15 decembrie 2019. 

 

   Lucrările trimise la secțiunile simpozionului trebuie să respecte  normele de redactare: 

  tehnoredactarea lucrărilor se va realiza obligatoriu cu diacritice; 

  formatul A4, scris la 1,5 rânduri, cu margini de 20 mm, Times New Roman, dimensiune font 12; 

  titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman, Bold, 14, centrat. Autorul/autorii, instituția 

vor fi scrise cu Times New Roman, Bold, 12, dreapta, două rânduri mai jos; 

  bibliografia  se  va  consemna  la  sfârșitul  lucrării  (numele  și  prenumele  autorului,  anul 

apariției lucrării, titlul, editura); 

  lucrările vor conține maximum 3 pagini și vor fi scrise cu diacritice; 

  documentele în format word se vor denumi:  nume prenume autor. Sectiunea.doc  sau 

.docx 

a)  Pentru  colegii  care  participă  direct  la  secțiunile  simpozionului,  prezentările  Power 

Point vor avea o durată maximă de 10 minute, maxim 20 de slide-uri. 

b)  Lucrările, fișa  de  înscriere şi  protocolul  de  colaborare(facultativ)  se  vor  trimite  la  adresa de email: 

vinatoru_mariana@yahoo.com 

mailto:vinatoru_mariana@yahoo.com


d)   Organizatorii  simpozionului  își  rezervă  dreptul  de  a  nu  accepta  lucrările  care  nu respectă   condițiile   

stabilite.   Autorii   își   asumă   întreaga   responsabilitate   pentru conținutul lucrărilor. 

e)   Termenul limită de trimitere a lucrărilor: 15 decembrie 2019. 

f)   Mod de certificare: diplomă de participare 

PERSOANE DE CONTACT: 

  prof.  limba română, Vînătoru Mariana, e-mail: vinatoru_mariana@yahoo.com, tel. 0747.290.084 
 
 

PROGRAM DE SUSȚINERE A LUCRĂRILOR: 
 
 
 Susţinerea lucrărilor va avea loc în data de 18 decembrie 2019, în Sala Multimedia a Liceului Tehnologic 

Transporturi Auto, Craiova, după cum urmează: 
 
 
 10.30-11.00- Primirea invitaţilor 

 11.00- 12.30 - Dezbateri pe secţiuni 

 12.30-13.00- Pauză- Vizitarea expoziției  de obiecte decorative, machete, costume populare, țesături, 

produse și preparate  tradiționale, organizate în cadrul concursului ,, Oltenia în forme, culori, 

gusturi și bucate…”    

 13.00-14.00- Program artistic susținut de elevii şcolii organizatoare: scenete, interpretare muzicală, 

teatru folcloric 

PARTENERI: 

  Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

  Casa Corpului Didactic Dolj 

 Muzeul Olteniei-Secția de  Etnografie și Folclor 

 Colegiul Național ,, Frații Buzești”, Craiova, prof. Chiuțu Roxana,  

 Colegiul Tehnic de  Arte și Meserii ,,C-tin Brâncuși”, Craiova, prof. Stoica- Fetea Didona 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Sfântul Vasile”, Craiova, prof. Dobre Monica Raluca 

  Liceul cu Program Sportiv ,, Petrache Trișcu”, Craiova, prof. Vida Claudia 

 Liceul Tehnologic,, Alexandru Macedonski”  Melinești, prof. Didu Alina Sorinela 

 Școala Gimnazială Sadova, prof. Angela Călugărescu 

 Școala Gimnazială Ostroveni, prof. Vînătoru Gheorghe 

 Școala de  Arte și Meserii Argetoaia, prof. Băltățeanu Gheorghe 

 Școala Coțofenii din Față, prof. Pirpilica Mihaela 
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Casa Corpului Didactic Dolj 
 Str. Ion  Maiorescu, Nr. 6, 
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CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PENTRU ELEVI   

 TRADIȚII ȘI OBICEIURI DIN ZONA MEA 

 

Calendarul Activităților Educative 2019- 2020               

 

                                                                                               
1. Organizator: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova 

2. Concursul se desfășoară cu participare indirectă și se adresează  elevilor cu vârste cuprinse între  4–18 ani din: 

învățământul preșcolar, învățământul primar, gimnazial, licee, cluburi si palate ale copiilor 
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Sectiuni concurs 
 

 CREAȚIE  LITERARĂ 

 eseu  

 poezie 

 compunere 

 

 COMPOZIȚIE PLASTICĂ 

 Desen 

 Pictură 

 Grafică 

 

 OBIECTE  CASNICE ȘI DECORATIVE ( obiecte casnice, textile, împletituri, icoane 

pe lemn sau sticla, scoarțe țărănești, piese de port popular, tablouri lucrate în 

tehnica goblenului, sculpturi, ţesături, cusături inspirate de tradițiile românești) 

 

 COLAJE, MACHETE( inspirate de obiceiurile românești și realizate din materiale 

reciclabile sau naturale, bidimensionale sau tridimensionale) 

 

  REALIZAREA UNUI SEMN DE CARTE CU MOTIVE TRADIȚIONALE 

 

4. Toate lucrarile vor  avea ca temă  folclorul,  datinile, obiceiurile, tradiţiile  specifice 

zonei concurentilor. 

 

5. Pentru sectiunea “Compoziție plastică” , vor fi folosite tehnici si materiale la alegere, 

format A3 sau A4, lucrările vor fi realizate pe suport de hârtie, carton, sticlă, pânză, 

placaj sau lemn, cu ulei, tempera, guașe, acuarele. Tema lucrării va ilustra un element 

etnografic definitoriu, o tradiție specifică zonei, obiecte, costume sau obiceiuri cu 

specific românesc  Nu sunt acceptate lucrări executate pe calculator. 

 

6. Pentru sectiunile “ Colaje” şi „Obiecte decorative”, se va avea în vedere modul de 

expediere al plicului, coletului (poştal, curier rapid, personal etc. ) pentru ca obiectele 

expediate să nu ajungă deteriorate. 

7. Un cadru didactic îndrumător poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări ale 

elevilor, indiferent de secțiune. Acestea vor fi etichetate în colțul din dreapta jos, astfel:  
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Numele și prenumele elevului, cadrul didactic îndrumător, școala, localitatea și 

județul. 

 

8. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. 

  

9. Lucrările se vor trimite până cel mai târziu la data de 15 decembrie 2019 – data poştei. 

 

 10. Lucrările vor fi însoțite de un plic A4 autoadresat și timbrat corespunzător, necesar 

expedierii diplomelor. 

 

11. Pe eticheta lucrarii, care va fi dactilografiata (TNR, 10, spatiere 1,0), si asezată in 

partea dreapta jos a acesteia vor fi trecute: titlul lucrarii, numele si prenumele elevului, 

cadrului didactic, clasa, numele si adresa scolii, cadrul didactic indrumator (pentru 

lucrarile elevilor) 

 

12. Toate lucrările copiilor,atât cele scrise, cât și cele executate manual, vor fi trimise pe 

adresa:  

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, cod poștal 200738  

Municipiul Craiova 

Județul Dolj 

 

PERSOANA DE CONTACT:  

prof. Mariana Vînătoru  0747. 290. 084, email: vinatoru_mariana @yahoo.com 

Jurizare si publicare rezultate: 19 decembrie 2019, pe site-ul școlii organizatoare: 

www.autocv.ro 

Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 15 decembrie 2019.               
 

 

 

 

    Coordonator proiect,                                

prof. Mariana VÎNĂTORU     

                                               

http://www.autocv.ro/

