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TITLUL CONCURSULUI: „Tradiții de primăvară” 

”Spring Traditions” 
 

ORGANIZATORI: Liceul Teoretic  Henri Coandă, Craiova 

PARTENERI :  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 

Muzeul de Artă Jean Mihail, Craiova 
Colegiul Național Elena Cuza, Craiova  

Palatul Copiilor Craiova 
Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, Craiova 

Școala Nr.22 Mircea Eliade, Craiova 
Liceul Tehnologic ing. Ionete Aurelian, Malu Mare 

Liceul de Arte Victor Giuleanu, Râmnicu Valcea  
Colegiul Ion Kalinderu, Școala Gimnazială sanatorială, Bușteni, Prahova 

Școala Gimnazială Mărgăritești,Olt 
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 

 
SCOP: 

Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor componente educaţionale, morale şi de caracter. 
 
OBIECTIVE : 

1. Descoperirea, cultivarea și stimularea talentului literar al elevilor, pentru formarea unor 
oameni culți, iubitori de literatură; 

2. Dezvoltarea la elevi a interesului pentru cultură și traditii, precum și respectul față de 
valorile tradiției românești, față de artă și literatură; 

3. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare, de cooperare între elevi. 
 

ARGUMENT: 

Concursul răspunde nevoii de competiţie creativă în limba română și limba engleză, 
nevoii de personalizare creativă prin aptitudini artistice care corespund mai multor genuri, 
dându-le astfel posibilitatea tuturor elevilor cu diferite abilităţi să participe în concurs.  

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN 



Ca puncte tari ale acestui proiect se pot enumera: însuşirea de modalităţi şi strategii 
didactice menite să favorizeze eficientizarea învăţării; elaborarea unor activităţi ce au la bază 
munca în echipă şi care implică familiile şi comunitatea; învăţarea centrată pe competenţe, 
achiziţiile fiind instrumente de lucru utile pentru învăţare; personal didactic calificat. Exemple de 
bună practică în domeniu. Puncte slabe: reticenţe în promovarea  unor strategii , practici şi 
atitudini metodologice noi; lipsa de comunicare între cadrele didactice, cadre didactice – familie, 
cadre didactice – comunitatea locală; lipsa dotărilor şi fondurilor care ajută la punerea în practică 
a acestui proiect; 

Oportunităţi: Optimizarea actului didactic prin diversificarea strategiilor şi tehnicilor de 
învăţare; schimbarea statutului de observator în participant activ; posibilitatea desfăşurării 
învăţării în echipă; valorificarea experienţei în domeniu a cadrelor didactice; ieşirea din rutină. 

Ameninţări: rapiditatea şi inconsecvenţa schimburilor din sistem; refuzul acceptării noului de 
către unele cadre didactice; neînţelegerea unor concepte; motivarea financiară scăzută a cadrelor 
didactice ; implicarea scăzută a Comunităţii locale; reticenţa familiilor elevilor faţă de nou. 

 

COORDONATORI PROIECT 

 Prof. Mădălina Stancu 
 Prof. Vasile Corina 
 Prof. Turcu Aurora 
 Prof. Pasare Denisa 

 

ECHIPA DE PROIECT 

 Prof. Mihaela Brumar– Director - Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova; 
 Prof. Vînturiș Irina - Director Adjunct - Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova; 
 Prof. Claudia Ivaşcu – Coordonator de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare  

Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova; 
 Prof. Daniel Leotescu- Inspector de Specialitate, I.S.J. Dolj; 
 Prof. Simona Chiriță- Inspector de Specialitate, I.S.J. Dolj; 
 Prof. Alina Dumitru- Inspector de Specialitate, I.S.J. Dolj; 
 Prof. Daciana Dumitru- Inspector de Specialitate, I.S.J. Dolj; 
 Prof. Corina Vasile – Profesor inițiator-Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova; 
 Prof. Maria Gușman- Profesor inițiator-Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova; 
 Prof. Mădălina Stancu- Profesor inițiator-Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova; 
 Prof. Turcu Aurora- Profesor inițiator-Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova 
 Prof. Pasare Denisa- Profesor inițiator-Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova 
 Prof. Truica Ecaterina- Profesor inițiator-Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova 
 Prof. Popa Verona- Profesor Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Craiova 
 Prof. Dana Calafeteanu- Profesor  Palatul copiilor, Craiova 
 Prof. Marinela Calangiu- Profesor Colegiul Național Elena Cuza, Craiova 
 Prof . Anca Rădulescu - Profesor Școala Nr.22 Mircea Eliade, Craiova 
 Prof. Livia Petrică- Profesor Liceul Tehnologic ing. Ionete Aurelian, Malu Mare 



 Prof. Adela Dungă- Profesor Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 
 Prof. Mariana Stancu- Profesor Școala Gimnazială Mărgăritești,Olt 
 Prof. Adriana Tăbăcuțu- ProfesorLiceul de Arte Victor Giuleanu, Ramnicu Valcea  
 Prof. Ana Stanciu- Profesor Colegiul Ion Kalinderu, Școala Gimnazială sanatorială, 

Bușteni, Prahova 
 Muzeograf Rusalia Crăciunoiu, Muzeul de Artă, Jean Mihail,Craiova 
 Informatician Ioana Popescu, Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova; 
 
 

 
 

REGULAMENT DE ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURARE A 
CONCURSULUI 

I. CADRU GENERAL 

Concursul şcolar interjudețean de creație Tradiții de primăvară / Spring Traditions dă 
posibilitatea elevilor de a intra în contact cu fenomenul cultural european prin intermediul 
creațiilor literare, prin meșteșugurile create și prin creațiile artistice. 

 
 
Condiţii de Participare 

1. Concursul este deschis tuturor unităţilor de învăţamânt din județele implicate: elevii 
din ciclul primar, gimnazial și liceal 
2. Fiecare profesor  poate înscrie în concurs maxim 3 lucrări ale elevilor. 
3. Elevii pot lucra individual, sau pe perechi. 
4. Un elev poate participa la mai multe secțiuni. 

 
 
 

II. REGULAMENT DE DESFĂȘURARE 

Nr
.cr
t 

Data Activitatea 

 
1 10 Martie 2018- 

20 martie  
Elevii vor fi înscriși prin completarea fornularului de înscriere atașat (doar 
în format word) la secțiunile,  : 

1. Creaţie plastică clasică – PICTURA, DESEN (acuarelă, guaşe, 
creion, ceracolor, etc.) cu mesaj în limba engleză (clasele 0-III) 

2. Creaţie plastică clasică – PICTURA, DESEN (acuarelă, guaşe, 
creion, ceracolor, etc.) cu mesaj în limba romană (clasele 0-III) 

3. Creație literară – poezie sau proză (în limba engleza-clasele IV-



VIII) 
4. Creație literară -poezie sau proză (în limba română-clasele IV-

VIII) 
5. Creație literară -poezie sau proză( în limba engleza-liceu) 
6. Creație literară -poezie sau proză( în limba română-liceu) 

 
Tema lucrărilor  va fi  primăvara, frumuseţea primăverii, bogăţia 
tradiţiilor populare legate de sărbătorile acestui anotimp. 
 
Pentru secțiunea Creaţie plastică clasică, mesajul a fi integrat în lucrare, 
scris de mână. 
 
Pentru secțiunea Creație literară, textul va fi redactat în limbile română 
respectiv engleză, format A4, caractere de 12, New Times Roman, la un 
rând şi jumătate, cu margini de 2 cm. 
Titlul eseului va fi scris cu litere de 14, bold, centrat. 
Numele concurenţilor şi clasa vor fi scrise  la 2 rânduri de titlu, în dreapta, 
urmat de numele profesorului coordonator şi  şcoala, caractere de 12, bold.   
Lucrările nu trebuie să depășească  
-1 pagină la clasele IV-V-VI 
-2 pagini la clasele VII-VIII 
-4 pagini la clasele de liceu 

Lucrările trebuie să fie originale, respectând tehnicile de redactare amintite. 
Lucrările vor fi etichetate pe verso cu: numele și prenumele elevului,  
școala, clasa, profesorul coordonator. 

Fiecare profesor se va putea înscrie cu cel mult 3 candidati prin 
completarea formularului de înscriere în format word si transmis ca 
atașament pe mailul corinavasile@hotmail.com( pentru limba engleză) sau 
mada_stancu_29@yahoo.com( pentru limba română) 

Parteneriatele vor fi înregistrate şi semnate, apoi scanate şi trimise până la 
data de 20.03.2018 pe adresele de e-mail de mai sus , urmând a fi semnate 
de şcoala organizatoare şi înapoiate odată cu diplomele de participare pe 
adresele de e-mail ale şcolilor participante/profesorilor îndrumători. 

Depunerea lucrărilor se face în acestă perioadă și : 

-la secretariatul Liceului Teoretic “Henri Coandă” Craiova,  
-prin trimiterea lucrărilor pe adresa liceului (Liceul Teoretic “Henri 

Coandă”, Str. Henri Coanda nr. 48, Craiova, Dolj, cod 200556). 
-la persoanele de contact: Prof Corina Vasile și Prof. Stancu 

Mădălina 
tel. 0722.920.700/0763.893.456 

2 29 martie 2018 Evaluarea 

3 11 aprilie 2018 Gala laureaţilor/ Decernarea premiilor 

 



LOC DE DESFĂŞURARE: Liceul Teoretic ”Henri Coandă” 

III. JURIZAREA 
Jurizarea va fi realizată de comisia de jurizare până la data de 29 martie 2018.Comisia va 

fi stabilită prin decizie de Inspectorul de Specialitate al I.S.J. şi Directorul Liceului. 

Ierarhia premiaţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. Pentru 
premiile I, II şi III se acordă cel mult șase locuri pentru fiecare secţiune, pe an de studiu. 
De asemenea, numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs 
pe secţiune. Se pot acorda şi premii speciale. 

Premiile speciale se acordă pe baza unor criterii ce vor fi comunicate înainte de concurs şi  se 
stabilesc de către comisia de organizare şi evaluare a concursului.Nu se admit contestaţii. 

IV. MEDIATIZARE   

Mediatizarea se va face prin:  

-Blogul profesorilor de română și engleză,  

-  Site Didactic  

V. REZULTATE 

-Chestionare aplicate participantilor 

-Expoziție cu lucrările participanților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
la Concursul Interjudețean deCreație 
 în Limba Engleză și Limba română 

„Tradiții de primăvară” 
”Spring Traditions” 

Craiova 
Numele şi prenumele  îndrumătorului  :............................................................................ 
Unitatea de învăţământ:................................................................................................... 
Adresa unităţii de învăţământ:............................................................................................ 
Adresa de corespondenţă pentru trimiterea mapelor .........................……………….. 
Telefon cadru didactic..........................email cadru didactic............................................... 
 
 
Nr crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea 
    

 
    

    

 

 


