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PROIECT EDUCAŢIONAL REGIONAL

DOMENIUL ARTISTIC
-ediția a IVa, 11 mai 2018ediție comemorativă dedicată prof. Galan Valerica

Rugăciunea Sfintei Ecaterina
„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, mulțumescu-Ți
că ai pus pe piatra răbdării picioarele mele și ai îndreptat
pașii mei...
Caută dintru înălțimea Ta Doamne, și asupra poporului
acestuia ce stă înainte și-l povățuiește la lumina cunoștinței
Tale.
Și acelora care vor chema prin mine numele Tău cel
preasfânt, dă-le toate cererile cele spre folos, pentru ca de
toți să se laude măririle Tale în veci".

ANEXE
REZUMATUL PROIECTULUI
Expoziţie – concurs de lucrări de artă plastică și decorativă ,,Lumina Sfântă prin ochii mei”
Activităţile se vor organiza pe următoarele secţiuni:
 secţiunea I – Creaţie literară - versuri şi proză;
 secţiunea II – Artă plastică – desen, pictură, pictură pe sticlă;
 secţiunea III – Artă decorativă – colaje, felicitări, obiecte de artizanat, ouă încondeiate;
 secţiunea IV – Simpozion „Bune practici în integrarea elevilor cu cerințe educative speciale
prin intermediul activităților extracurriculare de artă plastică și decorativă”.

PREZENTAREA PROIECTULUI
ARGUMENT
Tradiţiile reprezintă cea mai de preţ comoară a poporului nostru, de aceea ea trebuie păstrată
şi predată generaţiilor următoare. Prin Învierea Sa, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a luminat toate,
cerul și pământul s-au îmbrăcat în haina de lumină divină. După cum spunea Fericitul Augustin,
„Învierea Domnului este speranţa noastră, Înălțarea Domnului este mărirea noastră”. Farmecul acestei
sărbători a Învierii este dat atât de semnificaţia religioasă, cât şi de tradiţiile autohtone sau importate
din alte culturi: oul pictat, iepuraşul, masa cu mâncăruri tradiţionale de Paşti - cozonac, pasca,
mielul, slujba de sâmbătă seara cu luarea luminii. Creştinii din lumea întreagă se pregătesc printr-un
întreg ritual să sărbătorească Învierea Domnului.
Urmărind modul în care sunt reflectate valorile în societate, dar şi realităţile socio-umane şi
intelectuale întâlnite în viaţa de zi cu zi, constatăm nevoia organizării de activităţi care să-i
mobilizeze pe elevi în realizarea unor creaţii literare proprii, să le cultive sentimentul frumosului
prin arta plastică și decorativă. Proiectul are menirea de a reuni copii şi cadre didactice din toate
colţurile ţării, de a crea legături durabile, prietenii unite sub acelaşi ţel, al faptelor bune, al
respectului pentru obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti. Elevii înscrişi în proiect se vor manifesta prin
lucrări practice şi plastice realizate cu interes, dăruire, păstrându-şi identitatea, valorizând istoria,
credinţa şi obiceiurile locurilor din care provin.
Totodată, dorim ca prin secțiunea a IV-a, reorganizată și destinată doar cadrelor didactice, să
realizăm un schimb util de informații și experiențe educaționale care să reflecte valorizarea maximă
a fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor
şi a trăsăturilor lor de personalitate.
SCOPUL
 Afirmarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor prin intermediul artelor plastice şi
literaturii
 Dezvoltarea interesului elevilor pentru valorificarea și perpetuarea obiceiurilor tradiţionale
româneşti

ANEXE
REGULAMENT DE ORGANIZARE
Concursul se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
 secţiunea I – Creaţie literară - versuri şi proză;
 secţiunea II – Artăplastică – desen, pictură, picturăpesticlă;
 secţiunea III – Colaj/ Felicitări/ Obiecte decorative/Ouă încondeiate.
Creaţiile literare (poezii, compuneri, eseuri etc.) vor fi scrise pe foaie A4, Times New
Roman, 12, la distanţă de un rând, cu diacritice alb-negru sau de mână. La sfârşitul fiecărei poezii
sau compuneri se trec: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului
didactic îndrumător şi vor fi trimise atât în format electronic pe adresa de e-mail
crina_baltatu@yahoo.com, cât şi în colet alături de celelalte lucrări.
Creaţiile artistice (pictură, pictură pe sticlă, colaj, felicitări, ouă încondeiate) vor fi realizate
în tehnică de lucru la alegere, pe suport la alegere. Pe spatele fiecărei lucrări se va specifica titlul
lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul.
Un cadru didactic poate participa cu max. 5 lucrări, indiferent de secţiunea la care participă.
În plic, alături de lucrările elevilor, trimiteţi şi un plic A4 autoadresat (timbrat cu
timbru de 4 lei pentru expedierea diplomelor).
Expedierea lucrărilor se va face până la data de 13 aprilie 2018, împreună cu fişa de
înscriere, prin poştă pe adresa: Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” (Prof. Bălțatu
Crina), localitatea Huși, judeţul Vaslui, cu menţiunea PENTRU CONCURSUL ,,LUMINA
SFÂNTĂ PRIN OCHII MEI”
Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiei organizatoare. Se vor acorda
premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare grupă de vârstă, eludându-se criteriile discriminatorii
precum religia, elevi cu CES etc.. Diplomele vor fi trimise până la data de 11.05.2018.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Criterii de selectare a lucrărilor: originalitate, creativitate.
Se va organiza o expoziţie cu lucrările participanţilor în perioada 01 - 11 mai 2018, la
Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși.
INFORMAŢII PRIVIND PARTICIPAREA LA SIMPOZION:
Simpozionul este organizat cu participare indirectă.
• Participarea la simpozion constă în redactarea unei lucrări cu conținut care să reflecte
obiectivele menționate în apel. Lucrarea va conţine experienţe şi preocupări profesionale, cercetări
de specialitate (anchete, studii de caz), etc.
• Toate lucrările care îndeplinesc cerințele și au acordul autorului/autorilor vor fi publicate
într-un CD cu ISSN.
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Lucrările vor fi tehnoredactate și expediate prin e-mail. Fiecare participant va primi :
 diplomă de participare;
 CD cu ISSN, dacă doreşte publicarea lucrării.
• Se admit maxim 2 autori pe lucrare, fiecare autor primind o diplomă de participare.
• Pentru admiterea lucrării vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului şi să respectaţi
condiţiile de tehnoredactare (neacceptarea lucrării va fi anunţată prin e-mail)!
• Nu se vor accepta lucrări cu conținut pur teoretic.
• Nu se vor accepta lucrări care au conținut fără legătură cu tema simpozionului.
CONDIŢII DE REDACTARE PENTRU PUBLICARE:
• Redactarea lucrării va fi făcută pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text
aliniat „justified”) cu caractere româneşti (cu diacritice)
• Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat
• Autorul şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12), aliniat la
dreapta.
• La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12)
• Lucrările vor fi salvate într-un format care să permită deschiderea lor cu aplicația
Microsoft Word (cu extensia .doc sau .docx)
• La redactarea lucrării, vă rugăm nu numerotaţi paginile!
Persoane de contact
prof. Filip Alina Mirabela- al_mir15@yahoo.com (0767994634)
prof. Bălțatu Crina - crina_baltatu@yahoo.com (0764532696)
prof. Giugaru Beatrice Henriette-beatricegiugaru@ayhoo.com (0743121327)
prof. Lazăr Cristian -lazar_cristian1976@yahoo.com (0746193322) ,
prof. Pamfil Anişoara - pam_ana_34@yahoo.com(0745155317)

ANEXE
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
,,LUMINA SFÂNTĂ PRIN OCHII MEI ”
Proiect educaţional

Unitatea şcolară: ……………………………………………………...........................……………
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal)
………………………………………………………………………….......................……………
Telefon …………....………..

Fax …………........………….

Nume cadru didactic participant: …………………...............................................………………
Specialitatea:.....................................................................................
E-mail: …………….................................................………Telefon: ……………………………..

Elevi participanţi:

Nr.
crt
1.

Numele şi prenumele

Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării

2.
3.
4.
5.

Cadrul didactic îndrumător,

(Numele și prenumele. semnătura)
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Şcoala Profesională Specială
,, Sf. Ecaterina’’ Huşi
Jud. Vaslui
Nr............din..................

Şcoala…………………………….
.......................................................
Județul…………………….......…..
Nr......................din.....................
PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat între :
• Şcoala Profesională Specială ,,Sf. Ecaterina’’ Huşi , Judeţul Vaslui, reprezentat prin
director, profesor Petrescu Tincuţa și profesorii coordonatori ai proiectului : ,,Lumina sfântă prin
ochii mei ”, Ediţia a IV a.
• Şcoala..........................................................................................................................
Judeţul……
reprezentatǎ prin director....................................................................................
şi învǎţǎtor/profesor…………………………………………………………
în calitate de parteneri în proiectul ,,Lumina sfântă prin ochii mei ”, Ediţia a IV a.
1.Obiectivul proiectului :
Colaborarea între pǎrţi , în vederea organizǎrii şi desfǎşurǎrii proiectului educativ- concurs ,,Lumina sfântă prin ochii mei ”, Ediţia a IV-a.
2.Durata : 12 ianuarie – 11 mai 2018;
3.Obligaţiile pǎrţilor :
Şcoala organizatoare se obligǎ :
- sǎ distribuie regulamentul concursului ;
- sǎ colecteze lucrǎrile realizate de cǎtre parteneri ;
- sǎ asigure jurizarea lucrǎrilor ;
- sǎ informeze şcolile asupra rezultatelor participanţilor ;
- sǎ acorde diplome şi premii ;
- sǎ mediatizeze rezultatele concursului pe www. didactic.ro .
Şcoala participantǎ se obligǎ :
- sǎ înscrie elevii în concurs ;
- sǎ îndrume elevii în realizarea lucrǎrilor ;
- sǎ expedieze lucrǎrile pe adresa şcolii coordonatoare ;
- sǎ distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile primite ;
4.Dispoziţii finale :
Niciuna dintre pǎrţi nu are dreptul sǎ iniţieze activitǎţi sau acţiuni care implicǎ şi responsabilitǎţi
pentru cealaltǎ parte fǎrǎ acordul acesteia .

Director,
Prof. Petrescu Tincuţa

Director,

