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TEMA: Tradiții și obiceiuri de Crăciun
MODALITĂŢI DE REALIZARE: creaţii artistico – plastice executate de către copii.
MOTTO:
„Crăciunul este perioada în care aprindem focul ospitalității în casă și cel al
dragostei în inimi” (Washington Irving)
OBIECTIVE:
 Promovarea și încurajarea tinerelor talente în domeniul artelor plastice.
 Crearea stării de sărbătoare pentru copii și bucuria de a demonstra publicului larg potențialul
lor creativ.
 Familiarizarea tinerilor artiști cu tradițiile și obiceiurile sărbătorilor de Crăciun la români.
 Schimb de experiență în domeniul artelor plastice.
ARGUMENT:
Noi, românii, așteptăm cu drag sărbătorile de iarnă, îndeosebi Crăciunul, care este o
adevărată și sfântă sărbătoare. Amintirile copilăriei renasc mereu în minte și în suflet, cu zăpezi
bogate și prevestitoare de belșug, colinde și clinchete de clopoței, miros proaspăt de brad și de
cozonaci, cu misterul darurilor de sub pom, acestea toate creând în sânul familiei o atmosferă de
basm, liniște și iubire.
De aceea Crăciunul pe bună dreptate mai este numit și sărbătoarea familiei, când toți ne
reunim, deopotrivă părinți, copii și nepoți, oferindu-ne daruri, bucurându-ne de clipele petrecute
împreună în jurul mesei, având deplină încredere că prin respectarea tradițiilor vom avea un an mai
bogat.
Una dintre cele mai răspândite datini la noi este colindatul, un ritual compus din texte
ceremoniale, spectacol și scenete. Astfel în ajunul Crăciunului, cete de colindători, costumați
tradițional, merg din casă-n casă urându-le gospodarilor sănătate, fericire, prosperitate, împlinirea
dorințelor și un nou an cât mai bun.
Ținând cont de misterul sărbătorilor de iarnă ne-am dorit să construim împreună cu copiii o
poveste. Alegerea subiectului și zilei pentru desfășurarea festivității de premiere se datorează
faptului că dorim să le creăm copiilor o stare de bucurie, de sărbătoare. Vă invităm la sfârşitul
acestui an, încă o dată să le spunem împreună copiilor noștri un „LA MULŢI ANI!”, adăugând
acestei urări tradiționale și invitația noastră de a participa într-o expoziţie - concurs de artă plastică,
în acest fel oferindu-le un cadou minunat, dar și bucuria de a simți din plin spiritul sărbătorilor de
iarnă alături de alți copii și împreună cu profesorii lor. Ne-am bucura la fel să-i familiarizăm cu
tradițiile și obiceiurile păstrate de-a lungul anilor de cei mai buni ca noi, astfel trezind dorința
promovării și perpetuării tradițiilor neamului românesc.
Suntem convinși că acest proiect ne va aduce satisfacție tuturor, deoarece lucrările copiilor
fără îndoială încântă mereu şi au fascinează prin farmecul lor, prin inocenţa şi candoarea
protagoniştilor, prin spontaneitate şi sinceritate, prin ingeniozitate şi perspicacitate, prin naturaleţea
şi firescul comportamentului și a expresivității artistico –plastice.
De fiecare dată organizarea expozițiilor și vernisarea lor a fost un moment unic pentru cea
mai importantă investiție a noastră - copilul.
Aceste activități cu siguranță vor rămâne în memoria elevilor educând emoții absolut
necesare artiștilor în devenire.
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RESURSE MATERIALE:
Rame, geamuri, carton, hârtie pentru passepartout-uri, aparat foto, diplome pentru copii şi profesorii
îndrumători, afișe (6 exemplare), etc.
SCOPUL PROIECTULUI:
Stimularea creativităţii elevilor, valorificarea potenţialului lor artistic, prin aplicarea unor tehnici
specifice artelor plastice.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:








Cultivarea sensibilităţii şi aptitudinilor artistice ale elevilor;
Dezvoltarea imaginaţiei în realizarea lucrărilor artistico-plastice;
Identificarea şi cultivarea gustului pentru frumos;
Realizarea unei expoziţii cu lucrările plastice elaborate de către elevi;
Schimb de experiență;
Realizarea relației de parteneriat educațional între instituțiile de învățământ
preuniversitar, APC și APL;

 Antrenarea unui număr cât mai mare de şcolari în derularea acestor activităţi.
GRUPUL ŢINTĂ:

 Elevi din instituțiile de învățământ preuniversitar municipal;
 Cadre didactice din sistemul de învățământ general;

 Colaboratori educaționali;
 Părinți.
MEDIATIZARE:
 Plasarea proiectului pe site-urile DGETS, UPS „Ion Creangă” și IȘN în scopul
familiarizării cadrelor didactice, elevilor și părinților din învățământul municipal, despre
organizarea și desfășurarea concursului
 Difuzare către mass – media
 Publicarea materialelor informative despre vernisarea expoziției și premierea elevilor
MENȚIUNI:
 Realizarea expoziţiei cu lucrările selectate de către juriul concursului.
 Oferirea diplomelor de merit învingătorilor concursului.
 Oferirea diplomelor de onoare celor mai activi profesori îndrumători.
 Oferirea certificatelor de participare tuturor profesorilor îndrumători.

REGULAMENTUL
CONCURSULUI MUNICIPAL DE DESEN „VINE CRĂCIUNUL ȘI PACE ÎN INIMI DIN
CERURI COBOARĂ ...”
Proiectul „Vine Crăciunul și pace în inimi din ceruri coboară ...” cuprinde următoarele secţiuni:
A. Grafică (tehnici diverse);
B. Pictură (tehnici diverse).
CATEGORII DE VÂRSTĂ:
I – 7-10 ani
II - 11-16 ani
III - 17-19 ani
Proiectul se desfăşoară în patru faze distincte:
1.
2.
3.
4.

perioada de pregătire (mediatizarea concursului şi activităţile pregătitoare);
selectarea și expedierea celor mai reușite lucrări ale elevilor de către profesorii îndrumători
(max. 5 lucrări per profesor îndrumător);
jurizarea;
vernisarea lucrărilor și oferirea diplomelor pentru autorii celor mai reușite lucrări – 21
decembrie 2017, ora 14:00.

Indicații referitor la realizarea și prezentarea lucrărilor:
 Elevii pot elabora lucrări folosind, la alegere, diverse tehnici;
 Se admite participarea la concurs cu o singură lucrare per elev;
 Lucrarea trebuie să fie realizată pe foaie de formatul A3;
 Vor fi apreciate în mod deosebit lucrările executate de copii, fără intervenţia directă a
cadrului didactic;
 Lucrările vor fi însoțite de Tabelul nominal ( Anexa 1). Fiecare lucrare va avea o legendă pe
verso, în partea dreaptă jos cu următoarele informaţii:
 titlul lucrării;
 numele şi prenumele elevului;
 clasa / vârsta;
 instituţia;
 numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
Lucrările vor fi prezentate la IP LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” până la data de 10
decembrie 2017.
Adresa liceului: str. Ion și Doina Aldea-Teodorovici, nr. 13, Chișinău.
Acordul de parteneriat (Anexa 2) completat in două exemplare va fi trimis în plic alături de lucrări.
Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 10-19 decembrie, ţinându-se cont de categoriile de
vârstă și de următoarele criterii de evaluare:


lipsa intervenţiei directe a adulţilor în lucrările copiilor;





gradul de complexitate şi volumul de muncă al copilului;
contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţie pe care acesta le
demonstrează în lucrarea sa;
crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv în care să fie respectate, pe de o parte
elementele de limbaj folosite şi pe de altă parte corectitudinea formelor şi a proporţiilor.

Premiile:
Pentru fiecare categorie de vârstă și secțiune se vor acorda:
 diplome și premii pentru elevii învingători;
 diplome de participare pentru cadrele didactice îndrumătoare;
Lucrările câștigătoare vor fi expuse în cadrul vernisajului inaugurat la 21 decembrie 2017 în incinta
Inspectoratului Școlar Național (str. A. Russo, 1, et.11).
Perioada de desfăşurare a expoziției: 21 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018.
Important: Lucrările înscrise în concurs nu se restituie!
PERSOANA DE CONTACT:
Director adjunct, IP LTPA „Ion și Doina Aldea - Teodorovici”, Lily Prisăcaru
telefon: 022745747 / 069444036;
email: lily_prisacaru@yahoo.com

Anexa 1
TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANŢI
LA CONCURSUL MUNICIPAL DE DESEN
„VINE CRĂCIUNUL ȘI PACE DIN CERURI ÎN INIMI COBOARĂ …”
Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
Adresa de e-mail personală (obligatoriu):
Telefon:
Adresa poştală:

Clasa

Secţiunea de
concurs

Titlul lucrării

LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici,, mun. Chișinău

Anexa 2

Nr.___________ din ____________
_______________________________________________
(denumirea instituției partenere)
Nr. ___________ din ____________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat la data de _____________
1.Partile contractante:
A) Inițiator proiect: IP LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, str. Ion și Doina AldeaTeodorovici, Nr.13, mun. Chișinău
reprezentată prin: Donțu Iurie – director și Prisăcaru Lily - director adjunct.
B) Partener: _________________________________________________________
(denumirea instituției)
adresa juridică: ______________________________________________________ reprezentată
prin doamna/ul director ____________________________________
(Numele, prenumele, semnătura)
cadrul didactic îndrumător:____________________________________________
(Numele, prenumele, semnătura)
2.Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre inițiator și partener în
vederea organizării și desfășurării Proiectului Educațional „Vine Crăciunul și pace din ceruri în
inimi coboară …”, ediția a VI-a.
3.Grup țintă: Elevi, cadre didactice, părinți, parteneri educaționali.
4.Obligatiile părților:
A) Inițiatorul proiectului se obligă:
 Să informeze instituțiile de învățământ preuniversitar despre desfășurarea concursului;
 Să colecteze lucrările realizate pentru desfășurarea concursului;
 Să respecte termenii de desfășurare a concursului;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să organizeze expoziția cu lucrările copiilor;
 Să emită diplomele și să distribuie tuturor participanților diplomele obținute;
 Să asigure buna desfășurare a expoziției de lucrări;
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții:
- să mediatizeze concursul în unitățile de învățământ;
- să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
- să selecteze lucrările copiilor pentru a le prezenta la concurs;

- să respecte data limită de prezentare a lucrărilor realizate de copii;
- să colaboreze cu inițiatorii pe toată durata proiectului pentru buna desfășurare a acestuia.
5. Durata acordului:
Acordul intra în vigoare la data semnării acestuia si este valabil pe întreaga perioada a organizării și
desfășurării concursului ce se încununează cu organizarea vernisajului și ceremonia de totalizare.
6. Clauze finale ale acordului;
Prezentul acord se încheie în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Inițiator proiect:

Partener:

IP LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”

______________________________

Director: Iurie Donțu

Director:

