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Concursul Interdisciplinar Judeţean “Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil”, ediția a V-a se 

desfăşoară în cadrul Proiectului Interdisciplinar Judeţean: “Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil”, 

organizat cu prilejul manifestărilor dedicate anului 2019, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române ca „Anul omagial al satului românesc, al preoților și învățătorilor gospodari”, 

Sfântul Nicolae fiind în acest sens preotul și învățătorul model, atât în satul de altădată cât și în prezent. 

Aflat la cea de-a cincea ediție județeană, acesta își propune să marcheze Ziua Sfântului 

Nicolae print-o serie de activități care să aducă în atenţia cadrelor didactice, a elevilor, a părinților și a 

întregii comunități locale acest eveniment religios.  

1. Condiţii de participare 

La concurs pot participa elevi din clasele V – XII, talentaţi la disciplinele Religie, Limba și 

literatura română şi Educaţie plastică, care se pot înscrie la una din cele două secţiuni prezentate în 

regulamentul de organizare.  

Secţiunea artistică: cuprinde icoane bizantine reprezentând chipul Sfântului Nicolae, realizat prin 

diverse tehnici si desene ce surprind tradiţii româneşti specifice Sfântului Nicolae și sărbătorilor de iarnă 

– Crăciunul, Anul Nou – în satul românesc tradițional, realizate prin diverse tehnici. 

 Elementul de noutate la această ediție îl constituie Sectiunea literară, cu caracter 

interdisciplinar care va cuprinde în compuneri epistolare - scrisori  adresate lui Moș Nicolae - gânduri, 

dorințe ale elevilor și  lucrări plastice pe baza compunerii.  

Fiecare cadru didactic poate înscrie la concurs câte 3 (trei) elevi pentru secțiunea artistică: 

icoane și  tradiții și câte 1 (un) echipaj alcătuit din 2 (doi) elevi la nivelul fiecărei instituții de 

învățământ, (indiferent de clasă!!!) pentru secțiunea literară.   

 Pentru concurenţii de la secțiunea artistică: icoane și tradiții care  nu se pot deplasa din 

cauza distanţelor mari sau din alte motive obiective, vom lansa şi secţiunea Participare indirectă cu 

lucrare. La secțiunea literară  participarea va fi doar directă, lucrarea urmând a fi redactată în timpul 

concursului.  

Înscrierea elevilor se va face de către fiecare profesor coordonator, în perioada: 1 – 17 noiembrie 

2019,  pe baza fişei de înscriere, Anexa 1, la adresa: e-mail: mariaosoianu@yahoo.com  

Lucrările elevilor cu participare indirectă pot fi trimise pe adresa: Liceul Economic “Nicolae 

Iorga” Pascani, Str. Eugen Stamate, nr. 12, Municipiul Pascani, Judetul Iasi, cod. 705200/Pentru 

Concursul judetean “Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil”, profesori organizatori: Osoianu Maria, 

Pricop Anca, Botezatu Ioan – Răzvan. Participanţii vor trimite şi un plic autoadresat, format A4, timbrat 

corespunzător, în vederea primirii adeverinţelor şi premiilor. 

Etapele desfăşurării proiectului: 

PERIOADA ACTIVITATEA 

1 - 17 

noiembrie 

Înscrierea concurenţilor  pe pe baza fişei de înscriere, Anexa 1, pe adresa: e-mail: 

mariaosoianu@yahoo.com sau la tel. 0745862527 

22 noiembrie Desfăşurarea concursului, la Liceul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga”, Paşcani 

30 noiembrie Excursie in judetul Botosani: Mrea Vorona, Schitul Zosin, Casa Memoriala „Mihai 

Eminescu” Ipotesti, Casa Memoriala „Nicolae Iorga” Botosani, Muzeul Judetean 

Botosani. 

6 decembrie Vernisajul expoziţiei cu picturile elevilor, la Casa de cultură a Municipiului Pașcani 

9 decembrie Conferinţa cu tema: “Sfantul Nicolae, exemplu în comunitatea rurală pentru preoți, 

învățători și oamenii gospodari” + Premierea câştigătorilor, la Protopopiatul Pașcani 

6 – 22 

decembrie 

Pregătirea Catalogului expoziţiei cu cele mai reprezentative icoane din concurs, 

însoţite de date de contact şi scurte prezentări + Revista liceului. 
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ANEXA 1 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

(Concurs Interdisciplinar Judeţean: “Sffâânnttuull  NNiiccoollaaee  vvăăzzuutt  pprriinn  oocchhii  ddee  ccooppiill”) 

Editia a V-a 

 

NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI  DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: 

.................................................................................................................... ....... 

ŞCOALA: ....................................................................................................... 

ADRESA: ....................................................................................................... 

TELEFON:  .................................................................................................... 

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

 

 TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII PARTICIPANŢI 

 

NR. 

CRT 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

ELEVULUI 

SECŢIUNEA CLASA ŞCOALA  

 

1. 

 

 

   

 

2. 

 

 

   

 

3. 

 

 

   

4.     

5.     

 

 

DIRECTOR, 

 

Prof. Spiridon Gheorghe 

 

 

 

 

   

COORDONATORI PROIECT: 

 

Prof. Osoianu Maria, disciplina  Religie, metodist ISJ Iaşi 

 

Prof. Pricop Anca, disciplina  Educaţie plastică 

 

Prof. Botezatu Ioan – Răzvan, disciplina Limba și  

 literatura  română 

 

 
 

 

CONSILIER EDUCATIV, 

Prof. Gurzun Mariana 


