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Proiect interdisciplinar Judetean:  

„SSFFÂÂNNTTUULL  NNIICCOOLLAAEE  VVĂĂZZUUTT  PPRRIINN  OOCCHHII  DDEE  CCOOPPIILL” 

Ediţia a VII-a, 2021 – varianta on-line 

 

REGULAMENT  DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  Proiectul Interdisciplinar Judeţean 

“Sfântul Nicolae văzut prin ochi de 

copil”, ediția a VII-a, se desfăşoară în 

cadrul manifestărilor dedicate anului 2021, 

declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române ca „Anul omagial al 

pastorației românilor din afara 

României” , Sfântul Nicolae fiind în acest 

sens preotul și ierarhul model, atât pentru 

creștinii români din țara noastră cât și 

pentru cei din afara României.  

     Aflat la cea de-a șaptea ediție județeană, acesta își propune să marcheze 

Ziua Sfântului Nicolae, patronul spiritual al liceului nostru,  print-o serie de activități 

care să aducă în atenţia cadrelor didactice, a elevilor, a părinților și a întregii 

comunități locale acest eveniment religios.  

 Proiectul este structurat pe trei etape:  

I. Concurs judeţean de creație literară și artistică, organizat pe două 

secțiuni: secțiunea literară și secțiunea artistică; 

II. Conferință tematică: “Sfântul Nicolae– bucuria de a dărui”   – momente 

de reflecție pe teme care să cultive dărnicia, speranța și bucuria în Familie;  

III. Expoziție virtuală – cu lucrările reprezentative ale elevilor, în 

concordanță cu tema proiectului. 
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I. Concursul de creație literară și artistică 

 

1. Condiţii de participare 

1.a. La concurs, secțiunea artistică pot participa elevi din clasele V – XII, 

talentaţi la disciplinele Religie / Educație plastică, iar la secțiunea literară, elevi din 

cursul gimnazial (clasele V – VIII) - Limba și literatura română / Educaţie plastică.  

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.  

Lucrările elevilor trebuie să respecte tema dată și să fie realizate pe foi – 

dimensiunea A3. 

1.b. Sectiunea literară,  cu caracter interdisciplinar – text multimodal (bandă 

desenată) - respectând una din cele 4 (patru) teme: - pregătirea pentru 

întâmpinarea sfântului Nicolae, bucuria copiilor din dimineața zilei Sfântului Nicolae, 

așteptarea „Moșului” în Ajunul Crăciunului, bucuria copiilor în momentul 

„descoperirii Moșului”).  

Textul va cuprinde 16 – 20 de casete și va fi redactat pe foaie de desen A3.  

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 

– unul pentru desen şi unul pentru compunere, la nivelul fiecărei instituții de 

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

Textul multimodal (banda desenată) va cuprinde: 

 - imaginile / elementele grafice; 

- bulele de dialog ce redau conversația. Personajul care dă prima replică va fi 

așezat în partea stângă a imaginii sau deasupra celuilalt; 

- utlizarea onomatopeelor care vor indica mișcarea sau anumite zgomote; 

- semne de punctuație ce sugerează emoțiile și atitudinile personajelor; 

- în prima caseta se va prezenta cadrul spațio-temporal al acțiunii;  

- textul redactat va avea un titlu reprezentativ; 
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Compunerea – textul propriu-zis va avea un autor iar desenele un altul.  

Se vor acorda punctaje separate – pe baza unui Barem - pentru realizarea 

artistică şi pentru textul propriu-zis, urmând a se face media aritmetică care se va 

utiliza la întocmirea clasamentului. 

 Ținând cont de situația actuală participarea concurenților la concurs va fi 

doar în mod indirect iar lucrările acestora vor fi expuse în cadrul Expoziției virtuale 

– destinate acestui proiect.  

Înscrierea elevilor la concurs se va face de către fiecare profesor coordonator, 

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

la data de 26  noiembrie  2021.  

Trimiterea lucrărilor se va face până la data de,  30  noiembrie  2021 la 

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.” 

Lucrările elevilor vor fi trimise prin poștă, în plicuri separate, menționându-se 

secțiunea. În același plic se va introduce și un plic gol, format A4, autoadresat și 

timbrat corespunzător pentru trimiterea diplomelor și adeverințelor de participare. 

Pe fiecare lucrare a elevului, profesorul coordonator va preciza:  

 Numele  si prenumele elevului: ………………………….. 

 Clasa: ……………………. 

 Școala de proveniență:…………………………… 

 Numele  si prenumele profesorului coordonator:………………………. 

 Titlul lucrării:…………………………. 

 Câteva cuvinte de prezentare a lucrării:  …………………………………. 

Coordonatorii concurenților iși asumă întreaga responsabilitate în ceea ce 

privește exprimarea Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal și 

Acordul dreptului de publicare a lucrărilor elevilor pe grupurile concursului. 

Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor lucrării pentru 

care nu dețin drepturi de autor. 

mailto:mariaosoianu@yahoo.com
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Mai multe detalii privind organizarea și desfășurarea Concursului judetean 

“Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil” puteți găsi consultând site-ul Liceului 

Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Pașcani: 

https://lteniorga.ro/proiecte/concursuri/sfantul-nicolae/ , pagina CONCURSURI 

. 

 II. Conferință tematică – momente de reflecție 

Deoarece proiectul se desfășoară în cadrul activităților dedicate Sfântului 

Nicolae – patronul spiritual al liceului nostru, am propus ca și conferința să se 

încadreze în această tematică, intitulându-se: “Sfântul Nicolae– bucuria de a dărui”. 

Lucrările participanților la conferință,  format „.avi” vor fi încărcate pe site-

ul Liceului Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Pașcani: 

https://lteniorga.ro/proiecte/concursuri/sfantul-nicolae/ , pagina CONCURSURI și 

pe blogul concursului: https://sfantulnicolaevazutprinochidecopil.blogspot.com/, 

pagina: CONFERINȚĂ.  

Sugestii pentru realizarea materialului video: înregistrare care să se poată 

deschide cu Windows Media Player, având  timp maxim de prezentare 15  minute. 

Calitatea audio şi video a produsului final trebuie să fie corespunzătoare unei bune 

vizionări. 

Colegii profesori, care doresc să participe cu lucrări   format „.doc”, vor putea 

publica  materialele în cadrul Revistei de cultură și spiritualitate “Suflet de copil”, 

nr. 5/2021, cu ISSN: 2559 – 6659. 

Sugestii pentru tehnoredactare: lucrările vor avea maxim 2 pagini, Times 

New Roman 12, spațierea între rânduri de 1,5 pct. Se va scrie numele autorului şi 

instituția de proveniență.  

 

III. Expoziție virtuală   

Expoziția virtuală cu icoanele și desenele copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 

18 ani este „o picătură de Rai” pe care copiii o dăruiesc vizitatorilor, într-un gest de 

iubire, acum, în pragul Sărbătorilor de iarnă.  

https://lteniorga.ro/proiecte/concursuri/sfantul-nicolae/
https://lteniorga.ro/proiecte/concursuri/sfantul-nicolae/
https://sfantulnicolaevazutprinochidecopil.blogspot.com/
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Expoziția cuprinde icoane reprezentând chipul Sfântului Nicolae și desene  ce 

surprind tradiţii româneşti specifice Sfântului Nicolae și Sărbătorilor de iarnă – 

Crăciunul, Anul Nou – în satul românesc tradițional. 

În vederea respectării recomandărilor metodologice în vigoare, expoziția se va 

desfășura exclusiv în mediul online, pe blogul proiectului:  

https://sfantulnicolaevazutprinochidecopil.blogspot.com/, pagina: EXPOZIȚIE VIRTUALĂ. 

 

Etapele desfăşurării proiectului: 

 

 

PERIOADA ACTIVITATEA 

1 noiembrie – 30 

noiembrie 2021 

 Înscrierea concurenţilor  pe pe baza fişei de înscriere, 

Anexa 1, pe adresa: e-mail: mariaosoianu@yahoo.com sau la tel. 

0745862527 

până la data de 

30 noiembrie 2021 

 Trimiterea lucrărilor originale la adresa: 

 Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Paşcani, Str. Eugen 

Stamate, nr. 12, Municipiul Pascani, Judetul Iasi, cod. 705200 / 

Pentru Concursul judetean “Sfântul Nicolae văzut prin ochi de 

copil.” 

1 – 5 decembrie 

2021 

 Jurizarea lucrărilor 

3 decembrie 2021  Conferinţa:  

“Sfântul Nicolae– bucuria de a dărui”  

10 decembrie 

2021  

 Postarea rezultatelor pe blogul Proiectului 

 

20 decembrie 

2021 

 Expoziție virtuală cu lucrările reprezentative ale elevilor, pe 

blogul Proiectului: 

https://sfantulnicolaevazutprinochidecopil.blogspot.com/ 

După data de  

20 decembrie 

2021 

 Trimiterea diplomelor și a adeverințelor de participare  

la adresele de pe plicul autoadresat  

https://sfantulnicolaevazutprinochidecopil.blogspot.com/
mailto:mariaosoianu@yahoo.com
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ANEXA 1 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

(Concurs Judeţean: “Sffâânnttuull  NNiiccoollaaee  vvăăzzuutt  pprriinn  oocchhii  ddee  ccooppiill”), Editia a VII-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. 

 

 

   

 

 

DIRECTOR, 

 

 Prof. Spiridon 

Gheorghe 
 

 

 

 

   

COORDONATORI PROIECT: 

 

 prof. Osoianu Maria, 

disciplina  religie, metodist ISJ Iaşi 

 prof. Botezatu Ioan – Răzvan,  

disciplina limba și literatura română 

 prof. Gurzun Mariana,  

disciplina limba și literatura română 

 prof. Pricop Anca,  

disciplina  educaţie plastică 

 


