
                                                                    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 „NICOLAE ORGHIDAN” BRAŞOV 

                                                                                                                  Str. Brazilor nr.18 

                                                                                                  Tel/Fax: 0368/464769; 0368/464770 

                                                                                                         E-mail: scgen9bv@yahoo.com 

      C.I.F. 29382979 
 

GERMANA PENTRU GENERAŢIA CLICK 
PROIECT JUDEŢEAN, EDIŢIA a II-a, septembrie 2019- iunie 2020 

 

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
1. Realizarea unor activităţi specifice sărbătorilor din ţările vorbitoare de limbă germană: Martinstag, 

Nikolaus, Weihnachten, Frauentag, Ostern 

2. Realizarea unui concurs interşcolar  
3. Realizarea unei reviste electronice cu materiale informative despre obiceiuri legate de sărbători 

germane.  

 

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului se adresează copiilor din grădiniţe, şcoli sau licee, care studiază 

limba germană ca limbă străină în Municipiul Braşov.  

 

Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă: 

 răspândirea în şcoli a tradiţiilor şi obiceiurilor germane 

 cunoaşterea de către elevi a unor elemente de cultură internaţională 

 trezirea interesului elevilor pentru germana învăţată prin intermediul TIC 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba germană. 

 

Activitatea „Să cunoaştem tradiţii şi obiceiuri germane” 
b. Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2019- aprilie 2020 

c. Locul desfăşurării: şcolile implicate în proiect 

d. Participanţi: cadrele didactice participante, elevii implicaţi în proiect 
e. Descrierea pe scurt a activităţii: 

Activitatea globală a proiectului va cuprinde o suită de acţiuni cu tematica Tradiţii şi obiceiuri germane. 

Vor fi realizate activităţi specifice sărbătorilor din ţările vorbitoare de limbă germană: Martinstag, Nikolaus, 

Weihnachten, Frauentag, Ostern (se vor prezenta elemente de cultură şi civilizaţie germană, obiceiuri culinare, 
cântece specifice).  

În zilele în care se celebrează sărbătorile specifice (de 11 noiembrie, 6 decembrie şi 20 decembrie), 

în toate şcolile participante la proiect se vor cânta melodiile specifice pe holurile şcolilor la aceeaşi oră (la 
ora 10). Se vor face fotografii şi filmări pentru surprinderea atmosferei specifice. 

Se vor confecţiona obiecte specifice sărbătorilor germane (felinare de Martinstag, felicitări de 

Weihnachten, Frauentag, Ostern). Materialele pregătite sau realizate pentru fiecare sărbătoare (colinde, urări, 

reţete culinare)  vor fi pozate şi păstrate pentru revista electronică. 

 

Concurs Crăciunul în tradiţii germane 

b. Data/perioada de desfăşurare: 2-6 decembrie 2019 
c. Locul desfăşurării: Şc. Gimn. Nr.9 N. Orghidan 

d. Participanţi: cadre didactice participante, elevi implicaţi în proiect 

e. Descrierea pe scurt a activităţii:  
 Concursul va consta în realizarea unei lucrări cu prezentarea unui obicei dintr-o ţară vorbitoare de limbă 

germană ∕ prezentarea unor elemente de cultură şi civilizaţie germană ∕realizarea de postere∕ felicitări cu mesaje 

în limba germană. 

 Secţiunea I: desene ∕postere ∕afişe∕ felicitări cu mesaje în limba germană 
 Secţiunea II: prezentarea unui obicei ∕a unei sărbători dintr-o ţară vorbitoare de limbă germană ∕ 

prezentarea unor elemente de cultură şi civilizaţie germană. 

 
Elevii vor fi interesaţi să realizeze lucrările solicitate, să participe la concurs, dar, pentru aceasta, vor 

învăţa limba germană. Pentru elevi, limba germană va deveni un mijloc prin care au de realizat o activitate 

nonformală, potrivită generaţiei click. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

GERMANA PENTRU GENERAŢIA CLICK 
PROIECT JUDEŢEAN, EDIŢIA a II-a, septembrie 2019- iunie 2020 

 

Unitatea de învăţământ: ............................................................... 

Numele cadrului didactic coordonator: .................................................. 

Funcţia didactică: .................................................................................... 

Nr. telefon: .............................................................................................. 

Adresa de e-mail: .................................................................................... 

Total elevi înscrişi în proiect: ................................................................. 

 

Nr. 

crt. 

Clasa înscrisă în 

proiect 

Număr de 

elevi 

Elevi înscrişi în 

concurs la secţiunea I- 

faza pe şcoala 

Elevi înscrişi în 

concurs la secţiunea 

II -faza pe şcoala 

1.     

2.      

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Înscrierea se face prin completarea fişei de înscriere şi trimiterea ei prin e-mail la adresa 

delia.gruescu@yahoo.com. 

Termenul limită de înscriere: 25. 11. 2019. 

Persoana de contact: prof. Gruescu Delia, Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov, 

0741.035.837. 
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Anexa 2                                   REGULAMENTUL CONCURSULUI  

CRĂCIUNUL ÎN TRADIŢII GERMANE 

Ediţia a II-a, Braşov, decembrie 2019 

I. Argument 

Concursul Crăciunul în tradiţii germane este o activitate din cadrul proiectului „Germana 

pentru generaţia click”, înscris în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene. Are ca scop cultivarea 

interesului elevilor pentru elemente de cultură şi civilizaţie germană. Concursul vizează redactarea de 

articole în care să fie prezentate tradiţii şi obiceiuri legate de sărbătorirea Crăciunului în ţările 

vorbitoare de limba germană∕ prezentări ale unor elemente de cultură şi civilizaţie germană∕ desene 

∕postere ∕afişe∕ felicitări cu mesaje în limba germană. Prin intermediul concursului, elevii vor avea 

posibilitatea să exerseze vocabularul învăţat la orele de limba germană şi să aplice, într-o lucrare 

scrisă, cunoştinţele dobândite la activitatea „Să cunoaştem tradiţii şi obiceiuri germane” desfăşurată în 

cadrul proiectului. 

 

II. Scopul şi obiectivele concursului 

Scop: dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă în limba germană. 

 

Obiectiv general:  

 promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor germane în rândul elevilor care studiază limba germană ca 

limbă străină 

 realizarea de contexte în care elevii să îşi exerseze ortografia. 

Obiective specifice: 

 cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun din ţările vorbitoare de limbă germană 

 aprofundarea unor cunoştinţe privind obiceiuri culinare, colinde germane, urări de sărbătoare 

 evaluarea, prin lucrări scrise, a nivelului achiziţiilor privind tema Weihnachten. 

 

III. Grup-ţintă 

Concursul se adresează copiilor din şcoli gimnaziale, licee şi grădiniţe, care studiază limba germană ca 

limbă străină în Municipiul Braşov.  

 

IV. Organizatori 

Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov 

 

V. Etapele concursului 

 Etapa pe şcoală 

 Etapa judeţeană. 

 

VI. Probele de concurs: 

 

Secţiunea I: desene ∕postere ∕afişe∕ felicitări cu mesaje în limba germană 

  Desenele ∕picturile ∕posterele ∕afişele vor fi realizate pe suport A3 sau A4 şi vor surprinde 

elemente de cultură şi civilizaţie germană 

 Felicitările vor fi realizate prin tehnici de lucru la alegere 

 Pe verso, lucrările vor avea etichetă cu titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, 

şcoala de provenienţă, numele cadrului didactic coordonator. 

 

Secţiunea II: prezentarea unui obicei de Crăciun dintr-o ţară vorbitoare de limbă germană ∕ 

prezentarea unor elemente de cultură şi civilizaţie germană. 
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 Textele vor descrie obiceiuri religioase, culinare, de colindat, împodobirea bradului, Advent, 

Crăciunul în familiile germane etc. 

 Cerinţe de tehnoredactare: 

- Titlul se va scrie cu majuscule, font Times New Roman, size 14, Bold 

- Pe rândul următor, în dreapta, se va scrie, cu font Times New Roman, size 12, Bold, numele şi 

prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă, numele cadrului didactic coordonator. Textul 

va fi aliniat justified. 

Lucrările vor fi trimise atât în format electronic pe adresa delia.gruescu@yahoo.com, cât şi în format 

fizic. Participanţii la concurs îşi asumă  

 

VII. Înscrierea 

Comunicarea participării la concurs se realizează prin completarea fişei de înscriere şi transmiterea ei 

prin poştă sau e-mail la adresa delia.gruescu@yahoo.com până pe data de 25. 11. 2019. 

 

VIII. Jurizarea lucrărilor 

Jurizarea lucrărilor va avea loc în 2-6 decembrie 2019. 

Materialele înscrise în concurs trebuie să fie originale. La secţiunea a II-a, vor fi descalificate lucrările 

al cărui conţinut se dovedeşte a fi copiat.  

Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot face subiectul vreunei contestaţii. 

 

IX.  Premierea  

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni. 

 

Nu se percepe taxă de participare. 

 

Persoana de contact:  

coord. prof. Gruescu Delia, Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov. 
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Anexa 3                                                  FIŞA DE ÎNSCRIERE 

CONCURSUL CRĂCIUNUL ÎN TRADIŢII GERMANE 

Ediţia a II-a, Braşov, decembrie 2019 

 

Unitatea de învăţământ: ............................................................... 

Numele cadrului didactic coordonator: ................................................... 

Funcţia didactică: .................................................................................... 

Nr. telefon: .............................................................................................. 

Adresa de e-mail: .................................................................................... 

 

Elevii înscrişi: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea şi forma 

lucrării (desen ∕poster 

∕afiş∕ felicitare) 

Titlul lucrării 

1.     

2.      

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Înscrierea se face prin completarea fişei de înscriere şi trimiterea ei prin e-mail la adresa 

delia.gruescu@yahoo.com. 

Termenul limită de înscriere: 25. 11. 2019. 

Persoana de contact: prof. Gruescu Delia, Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov, 

0741.035.837. 
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