
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 

 

Palatul Copiilor Vaslui    Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

Nr.......... din 19 /11/2018      Nr. ........ din  19 /11/2018 

    

     
 

 

 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director, 

În atenţia cadrelor didactice, 

 

Vă invităm să participaţi la 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE TRADIȚ II Ș I OBICEIURI DE IARNĂ 

 

 

 
 

 

 

Ediţia a XIV-a, 15 decembrie 2018    C.A.E.R.I. 2018, poziţia 1168 

 

 
 

! 
 

       
 

LOCUL DESFĂȘ URĂRII: Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui, Str. M. Kogălniceanu, nr. 20 

GRUP ŢINTĂ: preşcolari şi ș colari din județ ul Vaslui ș i din alte județ e din ț ară  

SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

 Obiceiuri de Crăciun  

 Obiceiuri de Anul Nou  

SCOP: 

 redescoperirea şi păstrarea obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă de către tânăra generaţie 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Dezvoltarea aptitudinilor de artistice de interpretare, stimularea creativităţii şi expresivităţii elevilor la 

700 elevi din judeţ şi cel puț in 7 județ e din ţară; 

 Valorificarea experienţei a 70 cadre didactice în abordarea activităţilor de interpretare a obiceiurilor 

prilejuite de sărbatorile de iarnă ș i în derularea activităț ilor extracurriculare de impact; 

 Stimularea colaborării şi schimbului de bune practici între şcoli din cel puț in 7 județ e  în vederea 

dezvoltării personalităţii elevilor şi a formării acestora în spiritul respectării tradiţiilor şi obiceiurilor 

romaneşti; 

 Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă şi a rezultatelor şcolilor în comunităţile locale, 

dezvoltarea parteneriatului educaţional cu cel puț in 2 instituţii din comunitate. 
 

 

PARTICIPARE DIRECTĂ 

Se zice că cei care nu primesc urătorii sau colindătorii nu vor avea un an bun.   

Nu uitaţi tradiţiile româneşti, deschideţi uşa şi lăsaţi colindele să completeze 

Sărbătorile de Iarnă! 
 

PARTICIPARE INDIRECTĂ 



Începând cu anul 2005, la iniţiativa unor cadre didactice de la Palatul Copiilor Vaslui şi de la  Şcoala Gimnazială 

”Constantin Parfene” Vaslui, a luat fiinţă acest concurs de tradiț ii şi obiceiuri de iarnă, care se defăşoară anual, în luna decembrie, 

aproape de sărbătoarea Crăciunului, ajungând, în prezent la ediţia a XIV-a. 

 Datinile de Crăciun şi de Anul Nou sunt nelipsite şi întregesc atmosfera cu farmecul şi cu poezia lor, contribuind în mare 

măsură la promovarea şi susţinerea limbii străbune, la apărarea ei şi a patrimoniului nostru naţional.  

După desfăşurarea primelor ediţii ale acestui concurs, putem aprecia că această acţiune este o reuşită, atât prin numărul de 

participanţi, cât şi prin calitatea şi valoarea numerelor prezentate în concurs. La fiecare din cele 12 ediţii de până acum, numărul 

participanţilor a fost destul de mare. La ediţiile anterioare am avut participanţi şi din alte judeţe. Ţinem să precizăm că este printre 

puţinele concursuri de acest gen din municipiul Vaslui, care se adresează copiilor din învăţământul preuniversitar,  şi an de an a 

avut loc cu participare mare, iar anul acesta este inclus în C.A.E.R.I., la poziţia 1168. 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: 

 Participă formaţii reprezentative ale şcolilor din județ ul Vaslui ș i din alte județ e din ț ară, 

alcătuite din concurenţi +cadru didactic coordonator (maximum 2). 

 Fiecare şcoală poate participa cu mai multe formaţii, dar nu mai mult de 1 pentru fiecare gen.  

 Formaţiile vor fi evaluate de către un juriu competent alcătuit din profesori de specialitate: muzică şi 

folclor, care va aprecia:   

 autenticitatea textelor  

 repertoriul specific zonei reprezentate 

 calitatea şi originalitatea interpretării  

 costumaţia şi recuzita adecvate momentului prezentat 

 încadrarea în timpul alocat (5-7 minute) 

 Vor fi acordate premii I, II, III ș i menț iuni pentru fiecare gen ș i pentru fiecare grupă de vârstă, 

precum ș i Trofeul DATINA. 

 

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI (pe categorii de vârste): 

 orele 9,00-10,00  Palatul Copiilor Vaslui 

 orele 10,00-11,00  înv. preprimar (3-6 ani) 

 orele 11,00-13,00   înv. primar: clasele pregătitoare, I-IV (6-10 ani) 

 orele 14,00-17,00  clasele V-XII (11-14 ani, 15-19 ani) 

 

Comisia de jurizare 1: 

1. Prof. Ciubotaru Cristin -  inspector de arte, 

I.S.J. Vaslui  

2. Prof. Nane Daniela Crizantema – director 

Şcoala Gimnazială ”Constantin Parfene” Vaslui 

3. Prof. Călin Adrian - Palatul Copiilor Vaslui 

4. Prof. Ilaşcu Gheorghe – coregraf 

 

Comisia de jurizare 2: 

1. Prof. Nistoroschi Mirela – director Palatul 

Copiilor Vaslui 

2. Prof. Negură Vasile -  Palatul Copiilor Vaslui 

 

3. Prof. Bulboacă Alin - Palatul Copiilor Vaslui  

4.  

 

Participare directă: 

 Înscrierea se va face până pe data de 9 decembrie 2018  prin completarea Fiș ei de înscriere prin 

următoarele variante: 

 la adresa de email olarunastica@yahoo.com 

 la telefon 0748266657 

 direct la un coordonator al concursului, Olaru Nastica 

 Diplomele ș i adeverinț ele pot fi luate de către cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială 

”Constantin Parfene” Vaslui – înv. Olaru Nastica, începând cu data de 21 decembrie 2018. 

 

 

 

mailto:olarunastica@yahoo.com


Participare indirectă: (instituț iile de învăț ământ din celelalte județ e ale ț ării, care nu pot 

asigura transportul concurenț ilor la ș coala organizatoare) 

 Înscrierea se va face până pe data de 31 decembrie 2018 la adresa de email 

olarunastica@yahoo.com,  prin trimiterea Fiș ei de înscriere şi a unui film (durata maximă de 5 

minute) în care este prezentat un obicei specific Sărbătorilor de iarnă, colind sau cântec de iarnă.  

 Diplomele şi adeverinţele vor fi trimise electronic. 

 Relaţii suplimentare puteţi obţine la un coordonator proiect, prof. înv. primar Olaru Nastica, tel. 

0748266657.  

 

 

 
Director Palatul Copiilor Vaslui,  

Prof. Nistoroschi Mirela      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonatori concurs, 

Prof. Olaru Constantin 

Prof. înv. primar Olaru Nastica 

 

Director Şcoala Gimnazială  

„Constantin Parfene” Vaslui  

Prof. Nane Daniela-Crizantema 

mailto:olarunastica@yahoo.com


CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE TRADIȚ II Ș I OBICEIURI DE IARNĂ 

 

15 decembrie 2018, ediț ia a XIV-a 

FIŞA DE ÎNSCRIERE  

 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:__________________________________________________ 

LOCALITATEA:_______________________________________________________________ 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

GRUPA/CLASA:_______________________________________________________________ 

NUMĂRUL PREZENTAT:_______________________________________________________ 

DENUMIREA GRUPULUI/ANSAMBLULUI:_______________________________________ 

NUMĂR DE COPII: ____________________________________________________________ 

TIMP DE EVOLUŢIE: __________________________________________________________ 

TELEFON:____________________________________________________________________ 

ADRESA DE E-MAIL:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

 

 

 

 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE TRADIȚ II Ș I OBICEIURI DE IARNĂ 

 

15 decembrie 2018, ediț ia a XIV-a 

FIŞA DE ÎNSCRIERE  

 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:__________________________________________________ 

LOCALITATEA:_______________________________________________________________ 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

GRUPA/CLASA:_______________________________________________________________ 

NUMĂRUL PREZENTAT:_______________________________________________________ 

DENUMIREA GRUPULUI/ANSAMBLULUI:_______________________________________ 

NUMĂR DE COPII: ____________________________________________________________ 

TIMP DE EVOLUŢIE: __________________________________________________________ 

TELEFON:____________________________________________________________________ 

ADRESA DE E-MAIL:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 


