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STRUCTURA  PROIECTULUI  EDUCATIV „POVESTEA UNEI CASE” 
 

 

CONCURS  JUDEŢEAN de arte vizuale/ literatură 

Domeniul artistic 

 
 Numele instituţiei de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială „Nanu Muscel” Câmpulung 

 Adresa completă: Strada Frații Golești, Nr.27, Câmpulung, județul Argeș 

 Nr. de telefon/fax: 0248510578 

 Coordonatori: prof. înv. primar Pîrșan Mihaela 

                          prof. înv. primar Troscenco Cristina  

                          prof. înv. primar Vlădoiu Cristina 

              prof. Voican Sanda 

              prof. Voican Cristina 

                            

Inițiator: arh. Anca Mihaela Coșa, membră a Ordinului Arhitecților din România                                 

  

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

B.1. Titlul proiectului: Proiect - Concurs Judeţean „POVESTEA UNEI CASE”, concurs de 

arte vizuale/ literatură 

B2: Ediţia  a IV-a; 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  
                 

         Proiectul vizează promovarea valorilor arhitecturii de patrimoniu a fondului 

construit existent al oraşului Câmpulung. Prin legea 5/2000 ansamblul urban al centrului 

istoric al municipiului Câmpulung este încadrat în categoria zonelor protejate, de valoare 

naţională excepţională. 

          Prezentul proiect antrenează copiii în activităţi de cunoaştere a patrimoniului 

arhitectural muscelean, care să le dezvolte sentimente patriotice, de apartenenţă la 

regiunea natală, în activităţi de creaţie literară şi artistică, prin care să-şi formeze 

priceperi şi deprinderi de creare a unor poveşti, activităţi de creaţie artistică (concurs cu 

expoziţie de desene), prin care să evidenţieze diversitatea arhitecturii muscelene.  

           Arhitecții practicanți din Ordinul Arhitecților din România contribuie, prin natura 

profesiei lor, la creșterea calității vieții prin calitatea mediului construit. Acordarea 

priorității cuvenite arhitecturii, în interesul public și individual al cetățenilor și a 

comunităților, conduce la formarea copiilor în spiritul schimbărilor necesare și al faptului 

că viitorul este mai important decât prezentul. Perpetuarea valorilor arhitecturii 

tradiționale românești asigură o continuitate în acest sens, precum și o facilitate de a 

cunoaște, de a înțelege mai ușor și a de asimila valorile mediului construit. 

              Activităţile propuse prin proiect sunt de tip concurs judeţean de arte vizuale/ 

literatură, prin implicarea mai multor parteneri şi colaboratori, sunt organizate pe mai 

multe secţiuni de concurs, cu jurizare de specialitate. Criteriile de concurs sunt elaborate 

cu ajutorul partenerilor implicaţi: ISJ, arhitecți locali, administrație, mass-media locală, 

alți  parteneri. Concursul se încheie cu acordarea de premii și diplome. 

                         

Beneficiarii direcţi ai proiectului: elevi din ciclul primar și gimnazial, de la școlile din 

Câmpulung și din  localități învecinate. 
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           Beneficiarii indirecţi: părinți ai elevilor participanți, locuitori ai orașului Câmpulung 

sensibilizați astfel în privința valorizării patrimomiului cultural muscelean. 

             

          

  Activitățile propuse:  

1. lansarea proiectului printr-o prezentare publică a valorilor arhitecturii muscelene, 

susținută de arh. Anca Mihaela Coșa 

2. diseminarea acestor informații la nivelul cadrelor didactice și a copiilor prezenți la 

eveniment 

3. diseminarea, în continuare, de către cadrele didactice prezente, a valorilor arhitecturii 

de patrimoniu național excepțional a zonei istorice  a Câmpulungului, elevilor 

diferitelor instituții de învățământ 

4. căutarea și cunoașterea valorilor arhitecturii tradiționale românești – vizite pe teren, 

împreună cu cadre didactice sau familie, informare din literatura de specialitate, mass-

media, internet 

5. conceperea lucrării propriu-zise prin participare directă 

6. predarea lucrărilor 

7. jurizarea/premierea 

8. expunerea lucrărilor pentru accesul publicului larg. 

 

 Despre concurs:  

Argument: 

Proiectul - concurs se doreşte a fi un punct de sprijin în educarea elevilor spre 

redescoperirea valorilor tradiţionale moştenite, fără de care n-am mai fi noi înşine și păstrarea 

acestor valori. Proiectul propune forma unui concurs pentru a stimula aportul copiilor. 

 

Regulamentul de organizare a concursului județean „Povestea unei case” 2018 - 2019. 

Concursul se va desfășura  pe data de 25 ianuarie 2019,  la Școala Gimnazială ,,Nanu Muscel  

cu  participarea directă a elevilor și va cuprinde două  secțiuni: 

1. Creații plastice – pentru elevii claselor pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a; 

2. Compunere – pentru elevii claselor a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a; 

Din cauza faptului că elevii învață în intervale de timp  diferite, concursul se va desfășura 

atât de la 10 la 11,30, cât și în după-amiaza aceleiași zile, de la 13 la 14,30. 

 

 Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe hârtie/carton format A4 

şi vor respecta tema propusă.  

            Lucrările vor fi individuale.  

Nu vor intra în concurs lucrările realizate pe desene listate, şabloane. 

Fiecare cadru didactic poate participa la concurs cu două lucrări la fiecare secțiune și      

trebuie să completeze un formular de înscriere.  

 Pentru secțiunea „COMPUNERE”, lucrările redactate vor fi scrise de mână, pe format 

A4, vor avea obligatoriu o margine albă de jur împrejur cu lăţimea de minim 1 cm.  În 
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cadrul evaluării se punctează lizibilitatea, caligrafia şi corectitudinea lucrărilor; cerneala  

folosită la scris să aibă o nuanţă cât mai închisă, pentru un contrast cât mai bun;  

 Vă rugăm să lăsaţi copiii să-şi exprime liber ideile, trăirile;  

 Evaluarea se face pe fiecare an de studiu, o mare pondere în evaluare având-o nota 

personală (starea sufletească exprimată de copil, spontaneitatea, originalitatea, lipsa 

intervenţiei directe a adultului); 

  Fişa de înscriere, completată corespunzător, se va trimite la una din adresele: 

monicapirsan@yahoo.com, pentru elevii ciclului primar, și   edi.sanda@yahoo.com, 

pentru elevii ciclului gimnazial, până la data de 21  ianuarie 2017 .  

     În 24 de ore de la înscriere veţi primi un mail prin care confirmăm înscrierea  în 

concurs; dacă nu primiţi confirmarea reveniţi, vă rugăm, cu înscrierea, pentru a elimina 

orice disfuncţionalităţi organizatorice; 

 

 Persoane de contact: Pîrșan Mihaela – 0742021787, Voican Sanda – 0748057013. 

Troscenco Cristina 0725974341 

             

            Nu se percepe taxă de participare. 

Parteneri în organizarea şi derularea proiectului propus sunt: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 

 Primăria Municipiului Câmpulung; 

 Muzeul de Istorie Câmpulung; 

 Arhitect Anca Mihaela Coșa, membru al Ordinului Arhitecților din 

România, inițiator al proiectului; 

 S.C. Gravolab Câmpulung. 

 

 

            PREZENTAREA PROIECTULUI 

  

            D.1. Scopul proiectului  

 

            Scopul proiectului este promovarea și asimilarea valorilor arhitecturii de patrimoniu a 

fondului construit existent al oraşului Câmpulung.  

            Prin legea 5/2000 ansamblul urban al centrului istoric al municipiului Câmpulung este 

încadrat în categoria zonelor protejate de valoare naţională excepţională și  stimularea 

curiozităţii pentru descoperirea acestora.                   

            Fotografia de pe afiș conținea o perspectivă aeriană asupra Câmpulungului, cu străzi, 

case, turlele bisericilor, dealurile din apropiere și munții din depărtare, fiind surprinsă de pe 

fereastra maternității având povestea următoare: „dacă copiii, când se nasc, ar putea privi mai 

mult decât chipul mamei, așa și-ar vedea ei locul unde s-au născut”. 

Dorim să cultivăm în rândul elevilor  abilităţi de comunicare în relaţiile interpersonale, 

să-i  educăm în spiritul respectului faţă de diversitate și să dezvoltăm gustul estetic, ajutându-i să 

aibă o viziune interdisciplinară în realizarea lucrărilor, îmbinând istoria, literatura, arta și 

activităţile practice. Elevii vor avea posibilitatea să descopere și să aprecieze frumusețea și 

valoarea caselor tradiționale muscelene. Noi, dascălii, avem datoria de a le trezi sentimente de 

mândrie și dragoste față de orașul lor natal, cu atât mai mult cu cât acesta este unul dintre 

locurile care păstrează un mare număr de case tradiționale, cu o arhitectură recunoscută ca 

valoare natională exceptionala, multe dintre acestea fiind monumente istorice. 

 Puncte tari: interesul copiilor pentru tradiţiile muscelene, creaţiile literare şi artistice, 

implicarea părinţilor în proiect, cadre didactice bine pregătite, copii cu talente artistice 

mailto:monicapirsan@yahoo.com
mailto:edi.sanda@yahoo.com
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deosebite, abilităţi de interrelaţionare pozitivă cu comunitatea locală, spaţii de desfăşurare a 

activităţilor, implicarea in proiect a unei mame arhitect. 

Puncte slabe: cadru restrâns de resurse financiare, dezinteres din partea adulţilor faţă de 

păstrarea și valorificarea arhitecturii tradiţionale muscelene.  

 

D.2. Obiectivele specifice ale proiectului 

 

 asimilarea valorilor patrimoniului arhitectural local și național 

 dezvoltarea de atitudini pozitive faţă de tradiţiile neamului românesc; 

 dezvoltarea şi stimularea creativităţii  copiilor din învǎţǎmântul primar și 

gimnazial; 

 stimularea potenţialului artistic creativ al copiilor; 

 cultivarea sensibilitǎţii artistice a copiilor ; 

   Obiective privind elevii: 

 să realizeze lucrări valoroase, respectând tematica propusă;  

 să petreacă o parte a timpului liber sau a drumului catre scoala în mod plăcut, util, 

educativ; 

 să valorifice educaţia permanentă ca factor ce contribuie la menţinerea şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii; 

 dezvoltarea la elevi a unor atitudini pozitive în domeniul estetic, etic şi patriotic; 

 cultivarea capacităţii elevilor de a se informa şi a acţiona asupra problemelor şi 

evenimentelor de interes social, prin raportare la trecut. Înţelegerea acestei perioade 

poate contribui la adoptarea unei atitudini responsabile faţă de evoluţia societăţii 

româneşti în ansamblu şi faţă de comunitatea din care fac parte.  

 

 

 Obiective privind cadrele didactice: 

 

 să organizeze şi să desfăşoare activităţi instructiv educative diverse şi atractive 

pentru atingerea scopului propus; 

 să integreze tradiţiile româneşti în ansamblul culturii europene, pentru a-i face pe 

elevi să simtă că sunt parte a Uniunii Europene; 

 să confere elevilor un climat socio-afectiv şi educativ optim în timpul şi în afara 

desfăşurării proiectului. 

 sa conlucreze cu specialiști din alte domenii – ex. arhitecți. 

 

 Obiective privind părinţii: 

 

 să colaboreze cu profesorii participanți ; 

 să promoveze relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali, pentru a 

transmite copiilor valorile spitituale ale poporului român. 

 

D.3. Beneficiari. 

 

            Proiectul se adresează şcolarilor din orașul Câmpulung și localitățile limitrofe, care îşi 

pot valorifica aptitudinile, talentele înnăscute sau dobândite, părinţilor, cadrelor didactice, 

membrilor comunităţii locale interesați de tema propusă. 
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D.4. Durata proiectului  

 

           Proiectul începe în luna noiembrie 2018 (semestrul I al anului școlar în curs) şi se încheie 

în luna ianuarie 2019.  

 

D.5. Descrierea activităţilor 

 

   Activitatea nr. 1: 
a. Titlul activităţii „Promovarea proiectului” - Întâlnirea echipei de proiect - 

Promovarea proiectului. Constituirea unei baze de date,  

b. Perioada de desfăşurare: 10-18 noiembrie 2018 

c. Locul desfăşurării:  

Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” Câmpulung/ scoli din zona muscelului – trimitere 

invitatii e-mail, postarea afișelor proiectului POVESTEA UNEI CASE 

d. Participanţi: coordonatori prof.înv.primar Pîrșan Mihaela, prof.Voican Cristina, prof. 

Voican Sanda, prof.înv.primar Troscenco Cristina, prof.înv.primar Vlădoiu Cristina, arh. 

Anca Mihaela Coșa  

 

 Activitatea nr. 2: 
a. Titlul activităţii „Prezentarea și lansarea proiectului educational POVESTEA UNEI 

CASE”.  Lansarea oficială a proiectului, prin prezentarea unui material, o videoproiecție, 

cuprinzând imagini reprezentative ale unor case de patrimoniu din orașul Câmpulung, de 

către doamna arhitect Anca Mihaela Coșa 

             b.   Data: 29 noiembrie 2018, ora 17 

c.    Locul desfăşurării: Sala Mare a Primăriei Municipiului Câmpulung  

d. Participanţi: coordonatorii proiectului: prof.înv.primar Pîrșan Mihaela, prof.Voican 

Cristina, prof. Voican Sanda, prof.înv.primar Troscenco Cristina, prof.înv.primar 

Vlădoiu Cristina, arh. Anca Mihaela Coșa, elevi, cadre didactice, părinţi, membri ai 

comunității locale, colaboratori. 

 

   Activitatea nr. 3:  
             a. Titlul activităţii „Diseminarea 1 a informațiilor primite la prezentarea de 

arhitectură POVESTEA UNEI CASE”  
            b. Perioada de desfăşurare: decembrie 2018 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” Câmpulung, Strada Frații 

Golești, Nr. 27 

             d. Participanţi: cadre didactice, elevi  

 

 

 Activitatea nr. 4 

             a. Titlul activităţii  Înscrierea participanților la  „ POVESTEA UNEI CASE”  

             b. Perioada de desfăşurare: 25-30 noiembrie 2017 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” Câmpulung, Strada Frații 

Golești, Nr. 27 

            d. Participanţi: coordonatori prof.înv.primar Pîrșan Mihaela, prof.Voican Cristina, prof. 

Voican Sanda, prof.înv.primar Troscenco Cristina, prof.înv.primar Vlădoiu Cristina, cadre 

didactice implicate 

               

   Activitatea nr. 5:  
             a. Titlul activităţii „Pregătirea lucrării POVESTEA UNEI CASE”- vizite sau vizionări 
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de case cu specific muscelean. 
             b. Perioada de desfăşurare: luna decembrie 2018 

 c. Locul desfăşurării: acasă, la școală sau pe drumul dintre acestea, la Muzeul de 

etnografie  

d. Participanţi: elevi, părinți , profesori coordonatori. 

 

 

 

 Activitatea nr.6 

a. Titlul activităţii  Desfășurarea concursului   „ POVESTEA UNEI CASE” ,ediția a 

III-a  

 b. Perioada de desfăşurare: 25 ianuarie 2019, ora 10-11.30 pentru clasele a VI-a –

a VIII-a  și 13.30-15,00 pentru clasele pregătitoare – a V-a . 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” Câmpulung, Strada Frații 

Golești, Nr. 27 

           d. Participanţi: coordonatori prof.înv.primar Pîrșan Mihaela si prof. Voican 

Cristina, prof.înv primar Troscenco Cristina, prof. Voican Sanda, prof.înv.primar 

Vlădoiu Cristina, cadre didactice implicate (profesori asistenți și evaluatori). 

 

 

 

 

 

 Activitatea nr. 7 

a. Titlul activităţii; „Jurizarea lucrărilor  concurenţilor, stabilirea 

clasamentelor” 
b. Data de desfăşurare: 25 ianuarie 2019 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” Câmpulung 

           d. Participanţi: Comisia de evaluare alcătuită în baza unei decizii, coordonatorii 

proiectului și arh. Anca Mihaela Coșa 

                         - Jurizarea se face separat pentru fiecare secțiune, pe clase; 

                         - Juriul va fi format din 2 cadre didactice , pentru fiecare secțiune și un arhitect, 

pentru secțiunile desen; 

                         -se vor acorda  premii şi menţiuni după cum urmează: 

             -premiile şi menţiunile vor reprezenta maxim 15 % din totalul lucrărilor evaluate 

 Activitatea nr. 8  

a. Titlul activităţii; „Invitație la expoziție” 

b. Data de desfăşurare: februarie 2019 

c. Locul desfăşurării: spațiul expozițional al școlii și spațiul virtual 

           d. Participanţi: coordonatori prof. înv. primar Pîrșan Mihaela, prof. Voican 

Cristina, prof. Voican Sanda, prof. înv. primar Troscenco Cristina, prof. înv. primar Vlădoiu 

Cristina, mass-media. 

 Activitatea nr. 9 

a. Titlul activităţii; „Expunerea publică a lucrărilor şi comunicarea 

rezultatelor” 

b. Perioada de desfăşurare: 29 ianuarie 2019 cu posibilitate de prelungire până în 

februarie 2019 

c. Locul desfăşurării: Primăria Municipiului Câmpulung / Muzeul Municipiului 
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Câmpulung, unde vor fi expuse lucrările participante la proiectul POVESTEA UNEI 

CASE. 

           d. Participanţi: coordonatori prof. înv. primar Pîrșan Mihaela, prof. Voican 

Cristina, prof. Voican Sanda, prof. înv. primar Troscenco Cristina, prof. înv. primar 

Vlădoiu Cristina, arh. Anca Mihaela Coșa, oficialități, copii, părinți, mass-media. 

Se comunică numărul participanților și se oferă posibilitatea decernării, la 

expunerea publică, a unor premii de către persoane/instituții din Câmpulung, care 

apreciază implicarea copiilor în promovarea arhitecturii tradiționale și a valorilor locale. 

Se pot oferi premii de participare, dacă cineva dorește acest lucru. Plaja posibilităților 

este restrânsă la materiale legate de procesul educațional, instrumente de scris sau de 

desen, cărți, albume, ghiduri de călătorie, rechizite, dulciuri. 

 

 Activitatea nr.10 

a. Titlul activităţii: „Impresii”- ale participanților la proiectul POVESTEA UNEI 

CASE; 

b. Perioada de desfăşurare: ianuarie 2019 cu posibilitate de prelungire până în 

februarie 2019 

c. Locul desfăşurării: spațiul virtual monicapirsan@yahoo.com, 

ancacosaarhitect@yahoo.com, site-ul CORABIA CU ARHITECTURĂ  

d. Participanţi: copii, părinți, cadre didactice, arhitecți, câmpulungeni  

 

D.6.  Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului sunt de ordin 

educaţional.  

 

 asimilarea valorilor patrimoniului local și național. 

 implicarea copiilor in viata societății 

 crearea unei imagini pozitive a instituţiilor coordonatoare, valorificarea activităţilor 

instructiv-educative ale cadrelor didactice coordonatoare şi responsabile, motivarea 

copiilor pentru şcoală şi pentru participarea la astfel de proiecte, concursuri, valorificarea 

potenţialului creativ al copiilor. 

 Promovarea unor modele de activitate educativă interdisciplinara prin tot ceea ce 

presupune organizare, desfăşurare, impact social, efect pozitiv, rezultate aşteptate. 

 

            Metodele de evaluare a acestor rezultate : numărul persoanelor implicate în activități, 

chestionare de interes. Rezultatele proiectului sunt însă în educație și se vor vedea în momentul 

în care, crescând, copiii, deveniți maturi, vor construi la rândul lor, case... Rezultate pe termen 

lung – calitatea mediului și a spațiului construit. 

 

 

D.7. Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare a proiectului 

 

 . urmărirea respectării termenelor pentru fiecare activitate a proiectului; 

 urmărirea atingerii scopurilor şi obiectivelor propuse;  

 încadrarea în buget;  

 analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul întâlnirilor de lucru;  

 identificarea disfuncţionalităţilor în derularea proiectului;  

 acordarea de diplome participanţilor si premianţilor;  

 diplome pentru colaboratori şi membrii juriului;  

 portofolii; 

 CD cu prezentarea activităţilor;  

mailto:monicapirsan@yahoo.com
mailto:ancacosaarhitect@yahoo.com
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D.8. Partenerii implicaţi în proiect şi rolul lor în realizarea obiectivelor propuse: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 

 Primăria Municipiului Câmpulung, prin oferirea spaţiului  de expunere necesar 

derulării proiectului, diseminare proiect, acordare de premii; 

 Arhitect Anca Mihaela Coșa, prin participarea directă la activitatea de lansare și 

derulare a proiectului, precum și participarea la jurizare; 

 S.C. GRAVOLAB Câmpulung, sponsorizare. 

 

 

 

Coordonatori: prof. înv. primar Pîrșan Mihaela 

                       prof. înv. primar Troscenco Cristina 

                      prof. înv. primar Vlădoiu Cristina  

                       prof. Voican Cristina 

                       prof. Voican Sanda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,     

prof. Popescu Steluța 

                                                                                                                       Consilier educativ,  

                                                                                                                       prof. Călcîi Claudiu 


