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,,…datinile, 

proverbele, muzica și 

poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate constitui trecutul lor îndepărtat. 

Căci nu există bucurii mai de preț ca averea de cuget și simțire inclusă și păstrată cu 

sfântă grijă de-alungul vremurilor în adâncul sufletului românesc, al moșilor și 

strămoșilor noștri .” 
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ORGANIZATOR:  

     Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

 
      COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI: 

Prof.  MONICA MOCANU – Inspector Specialtate Religie, I.S.J. Vaslui 

Prof. DANIELA HOROIȚĂ JITCĂ – Inspector pentru Educație Permanentă, I.S.J. Vaslui       

Prof. CIUBOTARU GRETA  - Director, Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. Vaslui 

Prof.   PAVEL CARMEN  -Consilier educativ, Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

Prof. TANASĂ DANIELA GABRIELA-Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

Prof.  FILIPESCU DANIELA -Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

       PIP ANDRUNACHE CARMEN- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

PIP BORCAN LĂCRĂMIOARA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

PIP ȘTEFĂNIȚĂ ADRIANA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

PIP TEODORU ALINA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

Înv. BUGULEȚ ALINA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

Înv. BUTNARU MANUELA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

PIP COZMA LILIANA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

PIP MALANCA ELENA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

       Inv. MORARU  ANISOARA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

Secretar MOVILA VIORICA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

       Bibliotecar  VASILECU CECILIA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

Secretar BLĂNARU TATIANA- Şcoala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare ” Vaslui, jud. Vaslui 

Prof.  TANASĂ CORNELIA -Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Vaslui, jud. Vaslui 

Prof. CAȘCAVAL NICOLINA  -Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Vaslui, jud. Vaslui 

Prof.  MILITARU MILUȚA -Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Vaslui, jud. Vaslui 

Prof. MATCAȘU IRINA- Școala Gimnazială  “Constantin Parfene”  județul Vaslui 

Prof. UNGUREANU ELENA- Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui 

Prof. ACOSTIOAIE ELENA- Școala Gimnazială Nr. 1 Zorleni 

Prof. CIOLAN IULIA- Școala Gimnazială „Andone Cumpătescu”, Rafaila 

Prof. GROSU ANTOANETA- Școala Gimnazială Nr. 1 Băcani 

Prof. ZAHARIA CĂTĂLINA- Școala Gimnaziala „Episcop Iacov Antonovici”, Bârlad 

 

 

    PARTENERI: 
     Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 

     Prototopopiatul de Vaslui 

     Consiliul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii  Tradiționale Vaslui      

     Complexul de Servicii Comuitare Nr. 1 Vaslui 

     Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Vaslui, jud. Vaslui 

     Școala Gimnazială  “Constantin Parfene”  județul Vaslui 

     Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui  

     Școala Gimnazială „Andone Cumpătescu”, Rafaila 

     Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui 

     Liceul Tehnologic Puiești 

     Școala Gimnaziala „Episcop Iacov Antonovici”, Bârlad 

     Școala Gimnazială Nr. 1 Zorleni  

     Școala Gimnazială Nr. 1 Băcani 

     

 

 

 



   Prezentul concurs face parte din Proiectul educaţional  județean ,,ÎNVIEREA DOMNULUI - 

LUMINĂ TRADIȚII ȘI CULOARE” care se desfăşoară în perioada ianuarie 2017 – iunie 2017. 

 
        ARGUMENT: 

                     Copilul, încă de mic vine în contact cu realități, simboluri şi manifestări religioase ale căror 

semnificații simple, pe înțelesul lor este bine să le cunoască. Educația începe în familie, apoi în școala 

unde își formează deprinderi de conduită, învață să-și manifeste sentimentele. Educatia religioasa îl 

ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are față de el însuși, față de ceilalți și față de tot ce-l 

înconjoara, pentru a devenii un bun creștin. 

       Cu prilejul marii sărbători a Creştinătăţii, Paştele, sau Învierea Domnului, întreaga suflare se 

bucură, dar copiii o fac într-un mod aparte. Aşa s-a născut ideea unui proiect, “Învierea Domnului - 

Lumină, tradiții și culoare” 
        Prin proiectul “Învierea Domnului - Lumină, tradiții și culoare “ ne propunem să antrenăm un 

număr cât mai mare de elevi ai claselor primare, gimnaziale dar și liceale, să descoperim micile talente 

şi să le promovăm, să le trezim interesul pentru obiceiurile si tradiţiile românesti, să le trezim interesul 

pentru lectură, pentru exprimarea imaginaţiei în scris, dar si cu ajutorul pensulei, a materialelor ce pot fi 

refolosite în scopul dezvoltarii imaginaţiei, să le trezim spiritul competitiv, dar şi al cooperării în cadrul 

unei echipe. 

      Peisajul magnific al primăverii, vraja sărbătorilor acestui anotimp, aşteptarea Învierii Domnului de 

către cei mici, dar şi de către cei mari le putem transpune în mici creații de artă, scrise, pictate sau 

meşteşugite. 

      Elevii au nevoie de îndrumarea şi încurajarea noastră, a cadrelor didactice, au nevoie de tradiţii şi 

obiceiuri pentru a putea păstra şi dezvolta cultura românească.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      SCOP:        

 Păstrarea și valorificarea obiceiurilor și tradiţiilor legate de sărbătoarea Paștelui formarea și 

dezvoltarea deprinderilor de socializare între elevi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OBIECTIVE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 să cunoască elemente din istoria sărbătorii Paştelui; 
 să recunoască simbolurile pascale şi ce reprezintă fiecare dintre ele; 
 să descrie obiceiurile pascale tradiţionale; 
 să realizeze diferite lucrări artistice folosind tehnici diferite; 
 să păstreze şi să promoveze diferite meşteşuguri artistice tradiţionale specifice 

             sărbătorii Paştelui; 
 să-şi dezvolte încrederea în propriile capacităţi cultivându-şi unele pasiuni;- formarea si 

dezvoltarea deprinderilor de socializare între elevii. 
 
GRUP  ŢINTǍ:  

 preșcolari, elevi din ciclul primar, gimnazial,  liceal,  din învățământul  de masă și special, cadre 

didactice, din județul Vaslui,  din alte județe  din țară . 

 

Tematica Concursului Județean de Artă și Tradiție Creștină “Învierea Domnului - Lumină, tradiții și 

culoare”  cuprinde prezentarea  evenimentelor a unor obiceiuri şi tradiţii locale, cu privire la marea sărbătoare a 

Învierii Domnului . 

 

 

 

SECŢIUNI  PENTRU  PREȘCOLARI/ELEVI: 



 

I. Cultură generală - pentru elevii din clasele I-IV 

 

II. Creație plastică: 
        - pictură, colaj, desen, felicitari, obiecte decorative și religioase(ex. candela, cruce, sfeșnic) din material 

reciclabile, ouă încondeiate, icoane pe sticlă/ lemn/ ceramică (tehnică la alegere) – pentru preșcolari, clasele 

pregătitoare, clasele I-VIII , liceu 

       -   lucrările vor fi realizate în format A4 și  să surprindă aspecte pe tema concursului; 

       -   pe spatele fiecărei lucrări se va lipi o etichetă care să cuprindă următoarele date: numele și prenumele 

elevului, clasa, școala de proveniență, localitatea și județul, numele cadrului didactic îndrumător. 

 

II. Creație literară- pentru elevi din clasele II-VIII  

      -  elevii pot participa cu creații literare (compuneri, poezii, eseuri); 

        - textele vor fi redactate în format A4, în Times New Roman-12, la 1,5 rânduri, cu diacritice, titlul centrat, 

1-2 pagini; 

      - în colțul din dreapta sus, vor fi scrise datele participantului: numele și prenumele elevului, clasa, școala de 

proveniență, localitatea și județul, numele cadrului didactic îndrumător; 

       -  cadrele participante își asumă originalitatea textelor. 

DE  REȚINUT:                                                                                                                                                                                                   
Plicurile,  cu lucrările  copiilor, maxim 3 lucrări/ cadru didactic, de la secțiunile II și III    vor fi 

trimise prin poştă împreună cu fişa de înscriere (Anexa 1), acordul de parteneriat semnat, în dublu 

exemplar (Anexa 2), cu  plic timbrat mare, în format A4 (valoare 3 lei) și autoadresat ( necesar pentru 

expedierea diplomelor, adeverințelor, acordulului de parteneriat  semnat de școala organizatoare a 

concursului), până la data de  5. 05. 2016  la următoarea adresă: 

o Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui,  

o Prof.   TANASĂ DANIELA GABRIELA (pentru concurs) 

o Strada Mareșal Constantin  Prezan, Nr. 2,Vaslui 

o Cod poștal:730038 

o Loc. Vaslui, Jud. Vaslui 
 

Cadrele didactice care vor să înscrie  elevi în concurs, vor trimite articolul pentru  revistă 

pe adresa de e-mail: danielagabriela2006@yahoo.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        

                 REGULAMENT DE PARTICIPARE, DESFĂŞURARE, EVALUARE  

     

            CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

            NU SE PERCEPE TAXĂ   pentru elevi . Lucrările înscrise în concurs nu se restituie elevilor. 

            Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii. 

Concursul se organizează la nivelul fiecărei unități de învățământ preșcolare/școlare. Fiecare cadru 

didactic se poate  înscrie pentru a participa la  secțiunea cultură generală cu maxim 6 elevi , iar la sectiunile 

creaţie plastică/creaţie literară,  cu maxim 3 lucrări la alegere, până pe data 5 mai 2015. 

Cadrul didactic trebuie să noteze clar în  fișa de înscriere: adresa de e-mail și un număr  de telefon la 

care poate fi contactat. 

La secțiunea cultură generală participarea este directă iar lucrările elevilor vor fi evaluate de profesori de 

spcialitate.        

Creaţiile copiilor vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj hotărât de un juriu de specialitate format 

din: inspectori şcolari de specialitate, profesori de specialitate şi organizatori. 

       Participanţii la concurs vor primi, în funcţie de contribuţia la buna desfăşurare a 

concursului, documente precum: 

          adeverință de organizator, coordonator, membru în echipa de proiect, îndrumător de elevi, 

membru al comisiei de evaluare şi jurizare a lucrărilor (dupa caz); 



          adeverinţă de educaţie multiculturală, incluzivă, pentru diversitate (acolo unde este cazul); 

          adeverinţă pentru susţinerea performanţei şcolare şi pregătirea remedială a elevilor (acolo unde 

este cazul); 

          diplome pentru premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale (pentru elevi), 

 

 
         Diplomele, adeverinţele și revista, în format electronic pe  CD  și acordul de parteneriat semnat vor 

fi trimise prin poştă la adresa scrisă  de dumneavoastră pe plicul autoadresat.  

            Pentru informații suplimentare  pot fi contactate  următoarele cadre didactice: 

 Prof. Tanasă Daniela Gabriela- tel: 0774428624, e-mail danielagabriela2006@yahoo.com 

 Prof. Tanasă Cornelia-tel: 0746432400, e-mail corneliatanasa76@yahoo.com 

 

 

 

 

    PROGRAMUL  CONCURSULUI 

 1. 04. 2015 - 5.05. 2015– etapa înscrierii; 
 13.05.2015 -  15.05.2015  - evaluarea lucrărilor/jurizarea formațiilor de către Comisia 

de jurizare formată din specialişti şi reprezentanţi ai unităţii organizatoare; 

 16.05 2015- 5. 06. 2015- organizarea expoziţiei cu lucrările premiate în concurs la 

Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. Vaslui;  

 15 .06. 2015-30. 06. 2015 – expedierea revistei, diplomelor, adeverinţelor, 

acordului de parteneriat semnat. 
MEDIATIZARE:  

Cu toate lucrările primite  se va realiza o expoziţie la Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. 

Vaslui. Evenimentul va fi mediatizat: în revista unităţii, în presa locală  și la Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui. 

DISEMINARE: 

Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice, a cercului pedagogic și  în  şedinţele cu părinţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DE INSCRIERE 

CONCURSUL JUDEȚEAN  DE ARTĂ ȘI TRADIȚIE CREȘTINĂ 
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,,ÎNVIEREA DOMNULUI-LUMINĂ TRADIȚII ȘI CULOARE" 

EDIȚIA I, 13 mai 2017 
Concursul  este înscris în CAEJ, 2017 

 

 

 

GRÃDINIŢA/ȘCOALA:………………………………………………………………………… 

 

CADRUL DIDACTIC COORDONATOR:………………………………………………….... 

 

TEL:.................................... ............................................................................................................     

ADRESA  DE  E- MAIL:............................................................................................................... 

 

 

Secțiunea I: CULTURĂ GENERALĂ 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
 

 

PREȘCOLARI/ȘCOLARI: 

 

Secțuni: a  II-a (creație plastică)/a III-a (creație literară): 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE  ȘI   PRENUMELE  ELEVULUI SECȚIUNEA GRUPA/ CLASA 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare”Vaslui                              Grădinița/Școala..............................................         

Str. Mareșal Constantin Prezan, Nr. 2                                         ................................................................ .......                    



Localitatea Vaslui,                                                                      Localitatea:   

 Județul Vaslui                                                                            Județul:                                                                                                

Tel: 0335 /416170 , Fax:  0335/ 417379                                    Tel:  

 Nr............din..............................                                               Nr………… din ……………………… 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

    Incheiat astăzi, ................. .... între: 

 Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. Vaslui, reprezentată de  prof. Ciubotaru Greta 

Doina, în calitate de director   

şi 

 ......................................................................., reprezentată de prof.............................................................. 

..........................în calitate de director şi prof................................................ în calitate de partener. 

        

           Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantului prin Concursul Județean „ Învierea 

Domnului - Lumină, tradiții și culoare” - concurs înscris în CAEJ, cuprins în cadrul Proiectului educațional  

județean„ Învierea Domnului - Lumină, tradiții și culoare”  coordonat de prof. Tanasă Daniela Gabriela. 

 

Articolul 1  

  A. Rolul și responsabilităţile Şcolii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Vaslui, 

 Coordonarea implementării proiectului, conform planului de acțiune aprobat; 

 Colaborarea cu instituțiile implicate  în proiect; 

 Monitorizarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor proiectului. 

 Distribuirea  regulamentului concursului  în unităţile partenere; 

 Colectarea lucrărilor realizate de către parteneri; 

 Asigurarea  jurizării lucrărilor;  

 Expedierea diplomelor cu premiile obținute și a adeverințelor participanţilor; 

 Mediatizarea rezultatelor concursului. 

 

  B. Rolul și responsabilităţile Școlii Gimnaziale.....................................................................  

 Asistență în vederea implementării proiectului, conform planului de acțiune aprobat; 

 Colaborare în derularea unor activități cuprinse în proiect; 

 Monitorizarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor proiectului. 

 Desemnarea unui coordonator pe grădiniţă/şcoală/liceu; 

 Înscrierea copiilor (preşcolarilor/elevilor) în concurs; 

 Expedierea lucrărilor înscrise în concurs pe adresa şcolii coordonatoare, până la data limită; 

 Distribuirea participanţilor  la concurs a diplomelor, adeverinţelor și a acordurilor de parteneriat. 

 

          Articolul 2 Durata parteneriatului 
 Prezentul protocol de colaborare este valabil în perioada derularii  proiectului (ianuarie 2017 - iunie 2017).       

    

         Articolul 3 Dispoziţii finale 
 Prezentul protocol de colaborare întră în vigoare la data semnării de către cele două părţi. 

 Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

     Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui                 Gradinita/Şcoala................................................ 

         Director, prof. Ciubotaru Greta Doina              Director, prof. 
 


