
 
 

Anexa 1 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

Concurs Național de Cultură şi Civilizaţie  

„Noi în Europa! – Tradiții și obiceiuri europene” 

Înscris în CAEN 2017, domeniul VI. Cultural-artistic: Culturi și civilizații, poz. 01 

 

Ediția a XI-a  

19 mai 2017 

desfășurat la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad 

 

Concursul Național de Cultură şi Civilizaţie „Noi în Europa! – Tradiții și obiceiuri 

europene” urmăreşte promovarea şi transmiterea valorilor culturale autentice, în contextul în care, în 

momentul de faţă se pune un mare accent pe promovarea valorilor europene, inclusiv a dialogului 

intercultural, ca o abordare care recunoaşte interdependenţele sau interacţiunile sociale, culturale şi 

economice ale grupurilor etno-culturale dintr-o ţară.  

Proiectul urmăreşte prezentarea tradiţiilor şi obiceiurilor legate de Sărbătorile religioase şi 

laice, din diferite ţări din Europa cu multitudinea lor de aspecte: de la colinde şi urări sau obiceiuri 

legate de împodobirea casei şi a pomului de Crăciun, Paște sau alte sărbători tradiționale specifice 

anumitor țări, până la produse culinare tradiţionale, jocuri sau alte activităţi tradiționale din decursul 

întregului an. 

Proiectul va facilita schimbul de valori culturale dintre elevii şi cadrele didactice din mai 

multe zone ale ţării, care vor prezenta obiceiurile şi tradiţiile specifice unor anumite ţări din Europa, 

prin realizarea unor produse media reflectând activităţi desfăşurate cu elevii. 

 

Concursul cu tema „Noi în Europa! – Tradiții și obiceiuri europene”, se va desfăşura pe 

patru secţiuni: 

1. Prezentări PowerPoint; 

2. Afiş / poster 

3. Videoclip; 

4. Pagini Web. 

 

Condiţii de participare: 

 

La concurs pot participa elevi de liceu și gimnaziu din judeţul Arad şi din ţară. 

Nu se percepe taxă de participare. 

 

Lucrările vor fi realizate de echipe formate din 1 - 5 elevi/ echipă, coordonaţi de 1 - 2 cadre 

didactice. 

Fiecare unitate școlară poate participa cu maxim patru lucrări, indiferent de secțiune. 

Pentru fiecare echipă se va completa câte o fişă de înscriere conform modelului din Anexa 2, 

în care se vor preciza date referitoare la membrii echipei, secţiunea la care participă şi titlul lucrării. 

Fișa de înscriere semnată de către director și cu ștampila unității de învățământ va fi trimisă scanată 

la adresa de e-mail: concurshcoanda@yahoo.com, sau prin Fax la nr. 0257-255257. 

Lucrările vor fi trimise până la data de 12.05.2017, în format digital (dacă este necesar se vor 

utiliza serviciile de transfer on-line), pe adresa de e-mail concurshcoanda@yahoo.com sau prin poştă 

la adresa: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă”, Arad, str. Mărăşeşti, nr. 34. 

Lucrările trimise după această dată nu vor participa la concurs. 
Lucrările din concurs vor fi realizate în limba română, respectându-se ortografia, punctuaţia şi 

scrierea cu diacritice.  

Fiecare lucrare va fi însoţită de o scurtă motivare a alegerii temei, câteva referinţe geografice 

despre ţara şi tradiile specifice prezentate, precum şi detalii despre tehnicile de realizare şi eventuale 
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cerințe tehnice. 

Concurenţii poartă întreaga răspundere asupra lucrărilor trimise la concurs, atât din punctul de 

vedere al conţinutului cât şi al realizării (respectarea drepturilor de autor şi proprietate intelectuală). 

Se poate participa la concurs direct – prin prezentarea lucrării sau indirect. 

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune şi diplome de participare 

pentru toţi elevii şi cadrele didactice. Juriul poate acorda şi premii speciale. Premierea se va face 

după finalizarea concursului. 

Indiferent de secţiunea aleasă, lucrările înscrise în concurs nu vor promova sexul, violenţa, 

discriminarea etnică sau socială. Lucrările care vor încălca această condiţie vor fi respinse automat de 

către juriu. 

Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi. 

Elevii participanţi trebuie să aibă cunoştinţe şi abilităţi despre: 

- obiceiuri și tradiții din ţările europene; 

- respectul faţă de diversitate şi promovarea colaborării educaţionale la nivel naţional şi 

european; 

- cunoaşterea semnificaţiilor religioase ale sărbătorilor; 

- posibilitatea de a reproduce autentic obiceiuri şi tradiţii specifice din diferite ţări 

europene; 

- abilități IT şi multimedia; 

- aptitudini artistice. 

 

Condiţii de realizarea a lucrărilor: 

 

Fiecare echipă își alege o țară din Europa ale cărei obiceiuri și tradiții dorește să le prezinte.  

Pe baza informațiilor despre tradițiile și obiceiurile din țara aleasă, elevii și cadrele didactice 

implicate în proiect vor realiza decorațiuni specifice sărbătorilor tradiționale, dansuri tradiționale, 

expoziții și târguri cu obiecte artizanale, preparate culinare specifice, dramatizări, spectacole, 

activități de voluntariat, etc. Fotografiile sau filmările realizate cu această ocazie vor fi incluse în 

lucrările înscrise în concurs.  

 

Prezentări PowerPoint 

Echipa va realiza o prezentare PowerPoint (maxim 25 slide-uri)  în care se vor prezenta 

imagini / secvențe, reprezentând activitățile desfășurate de elevi referitoare la obiceiuri și tradiții, 

produse culinare tradiționale, decorațiuni, specifice unei țări din Europa.  

 Primul slide va conţine obligatoriu: titlul lucrării, numele şi prenumele elevilor, clasa, şcoala, 

localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului / cadrelor didactice coordonatoare. 

 

Afiş / poster 

La secţiunea afiş / poster pot fi înscrise numai lucrări proprii, originale, încadrate în tema 

concursului. Se poate folosi orice tehnică grafică manuală sau de calculator.  

Lucrările vor avea minim formatul A3. Lucrările vor fi trimise prin poştă. Pe fiecare lucrare se va 

scrie pe verso titlul lucrării, numele şi prenumele elevilor, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi 

prenumele cadrului didactic/cadrelor didactice coordonatoare. Se va realiza o expoziţie cu afişele şi 

posterele înscrise în concurs. 

 

Videoclip 

La secţiunea videoclip pot fi înscrise numai lucrări proprii, originale, încadrate în tema 

concursului. Se poate folosi orice instrument multimedia de creare a videoclipului. 

Videoclipul trebuie să aibă durata de 3 - 5 minute. Videoclipurile nu trebuie să încalce 

drepturile de autor în privința materialelor conținute.  

Primele cadre vor conține: titlul lucrării, numele şi prenumele elevilor, clasa, şcoala, 

localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului / cadrelor didactice coordonatoare.  

Videoclipul va fi însoțit de o scurtă descriere a tehnicii prin care a fost realizat. 



 
 

 

Pagini Web 

Echipele vor realiza un site care să se încadreze în tema concursului. Paginile web pot fi 

realizate folosind orice tehnică de realizare. Pagina de contact va conţine numele şi prenumele 

elevilor, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului/ cadrelor didactice 

coordonatoare. În site va fi inclusă o pagina informativă, care va conține detalii tehnice de realizarea 

a site-ului. 

Nu sunt eligibile lucrările care prezintă deficienţe majore în materie de conţinut (existenţa 

unor pagini în construcţie sau nefuncţionale, aplicaţii incompatibile cu anumite platforme, erori la 

rulare etc.) 

 

Criterii de evaluare a proiectelor: 

 Relevanţa lucrării din punct de vedere al temei; 

 Originalitate; 

 Estetica lucrării;  

 Coerenţa lucrării; 

 Acurateţea şi claritatea informaţiei; 

 Densitatea informaţiei prezentate; 

 Calitatea imaginilor folosite; 

 Creativitatea – exprimarea plastică originală; 

 Bogăţia limbajului vizual – plastic; 

 Pertinențaconţinutului, încadrarea în temă, utilitate; 

 Funcţionalitate; 

 Complexitate; 

 Logica expunerii; 

 Calitatea limbajului utilizat în prezentare; 

 Dacă este precizată corect sursa de documentare; 

 Impresie generală. 

 

Dispoziţii finale 

Comisia de evaluare a lucrărilor poate stabili (dacă consideră necesar) şi alte criterii de 

evaluare a lucrărilor participante la concurs, cu condiţia ca acestea să fie stabilite înainte de începerea 

evaluării. 

Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile minimale 

şi obligatorii stipulate în prezentul regulament. 

Organizatorii se obligă să informeze asupra eventualelor modificări din prezentul regulament. 

Informaţii suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail concurshcoanda@yahoo.com. 

 

 

 

 

  Coordonatori  

- Prof. ing. Băișanu Steliana  

- Prof. Coșeri Corina  

- Prof. ing. Tuduran Florica  

- Prof. Glăvan Rodica 
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