TRADITIE CRESTINA OGLINDITA PRIN DATINI SI OBICEIURICAEN 2017
DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC: FOLCLOR. TRADITII. OBICEIURI

Pozitia 8
Organizator: Scoala Gimnaziala "Gheorghe Sincai" Floresti, jud. Cluj
Scopul proiectului:
Dezvoltarea personală a elevilor în sensul cunoașterii, păstrării
tradițiilor și obiceiurilor de Paște din comunitatea locală, din județ și
antrenarea lor în activități directe și variate ce duc la formarea
personalității creatoare, precum și prin stimularea imaginației
consolidarea cunoștințelor referitoare la aceste sărbători.
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Obiective:
1. Dezvoltarea capacității de colaborare și lucru în echipă a celor implicaţi, pe
tot parcursul proiectului;
2. Descoperirea, încurajarea și dezvoltarea aptitudinilor artistice ale tuturor
elevilor participanți la proiect;
3. Aprofundarea cunoștintelor despre tradiţiile şi obiceiurile specifice
sărbătorilor de Paște de către toți participanții în perioada desfăşurării proiectului;
Grupul tinta: preșcolari, elevi din ciclul primar și gimnazial din țară și din
străinătate.
REGULAMENT
Secțiunea concursului:
A. Decorațiuni de Paști/Icoane pe sticlă
Activităţi propuse:
1. Să reînviem tradiția creștină – oglindită prin datini și obiceiuri –
16.01.2017 - 27.01.2017- presupune publicarea concursului pe site-ul
www.didactic.ro respectiv www.scoalasincaifloresti.ro
2. Fantezie și culoare de sărbători (faze locale) - fiecare şcoală- Sectiunea A: 9.03.2017- 23.03.2017
3. Artiștii mileniului III - primirea lucrărilor şi înregistrarea fişelor de înscriere –
23.03.2017- 05.04.2017- pentru sectiunea A
4. Felicitări, copii creativi! - jurizarea lucrărilor (secţiunea A) - 06.04.201714.04.2017
5. Ne mândrim cu roadele muncii noastre – expoziție, publicarea în reviste a
câştigătorilor în mai-iunie 2017, expedierea diplomelor.
Concursul este gratuit şi deschis tuturor preșcolarilor și elevilor din ţară şi
străinătate.
Regulament pentru sectiunea A
Fiecare elev va putea participa la concurs cu o singură lucrare pe secţiune,
total -5 lucrări/ nivel de grupă/ clasă. Secțiunea A se va desfăşura indirect, prin
trimiterea lucrărilor pe adresa școlii. Se va respecta termenul de transmitere a lor,

respectând etapele desfaşurării concursului, publicate pe site-ul școlii și pe
www.didactic.ro. Lucrările care vor fi primite ulterior termenului anunţat nu vor mai
intra în concurs.
Adresa şcolii: Scoala Gimnazială “Gheorghe Şincai” Floreşti
Str. A. Mureşanu, Nr.1
Loc: Floreşti, Jud. Cluj
Cod.407280
Lucrările de la secțiunea A se vor eticheta. Pe etichetă se vor trece: numele şi
prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, județul, cadrul didactic îndrumător,
email și telefon cadru didactic.
Model etichetă:

Concursul va fi anunţat prin site-ul www.didactic.ro, site-ul
școliiwww.scoalasincaifloresti.ro, prin revista şcolii (cu ISSN) şi prin articole apărute
în publicaţiile locale, site CCD Cluj.
Concursul- secțiunea A- se va desfăşura în perioada martie 2017-aprilie 2017
Lucrările realizate în cadrul concursului vor fi prezentate spre jurizare.
Jurizarea lucrărilor va fi făcută de către o comisie alcătuită din cadre didactice
de specialitate și reprezentanți ai instituțiilor partenere.
Organizatorii vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți la
concurs (expediate prin email) și Premii I, II, III/ Mențiune pentru fiecare secțiune.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!!!
Fişele de înscriere vor fi trimise pe adresa de mail traditiecrestina@yahoo.com

PARTENERI:
PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL FLOREŞTI
BISERICA ORTODOXĂ „SF. DUMITRU” FLOREŞTI
BISERICA GRECO-CATOLICĂ „SF. NICOLAE” FLOREŞTI

Coordonatori: Prof. Marcu Valeria
Prof. Andreica Daciana-Maria
Prof. Pitic Manuela
Director unitate: Prof. Ilea-Bonda Violeta-Ortensia

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
PROIECT NAȚIONAL
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Ed. a VI-a
CAEN 2017
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-organizat de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai” Floreşti, Cluj-

Numele şi prenumele cadrului didactic: .........................................................................
Specialitatea: ……...........................................................................................................
Unitatea de învăţământ/ Localitatea/ Județul ..................................................................

Telefon cadru didactic: ……............................................................................................
Adresă e-mail cadru didactic (obligatoriu):……............................................................
Elevi participanţi: ............................................................................................
..............................................................................................................................
A. Decoraţiuni de Paști / Icoane pe sticlă
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele

Clasa

Secţiunea

1
2
3.
4.
5.

Cadru didactic,

