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 Concurs interdisciplinar Judetean:  

„SSFFÂÂNNTTUULL  NNIICCOOLLAAEE  VVĂĂZZUUTT  PPRRIINN  OOCCHHII  DDEE  CCOOPPIILL” 

Ediţia 2022 
 

Concursul Interdisciplinar Judeţean “Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil”, se desfăşoară în 

cadrul Proiectului Interdisciplinar Judeţean: “Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil” și cuprinde două 

secțiuni: artistică (pictură) și literară (textul multimodal).  

1. Secțiunea artistică (pictură) se adresează elevilor de gimnaziu și liceu (clasele V – XII) și 

cuprinde: icoane bizantine reprezentând chipul Sfântului Nicolae și desene ce surprind tradiţii româneşti 

specifice Sfântului Nicolae și Sărbătorilor de iarnă. 

La această secțiune participarea elevilor este directă, fiecare cadru didactic având posibilitatea să 

înscrie la concurs câte 3 (trei) elevi. Elevii vor realiza desenul individual, la școala organizatoare, având 

asupra lor materialele necesare: (foaie A3 pentru pictură, acuarele, tempera, guaşe, vopsele acrilice, ulei, 

tuşuri colorate etc.) 

2. Secțiunea literară, cu caracter interdisciplinar, se adresează elevilor de gimnaziu și liceu 

(clasele V – XII) și cuprinde un text multimodal (bandă desenată), respectând una dintre cele 3 (trei 

teme):  

a. Pregătirea pentru întâmpinarea Sfântului Nicolae și bucuria copiilor în dimineața zilei Sfântului 

Nicolae;  

b. Tradiții specifice Sărbătorii Crăciunului (în casă și în afara locuinței);  

c. Tradiții orale specifice Anului Nou – texte (urături vechi, scenete tematice autentice etc.) prin 

care se vestește momentul trecerii dintre ani. 

La această secțiune participarea elevilor este directă, fiecare cadru didactic având posibilitatea să 

înscrie la concurs câte un echipaj alcătuit din 2 (doi) elevi – unul pentru desen şi unul pentru compunere.   

Elevii vor realiza lucrarea în echipă, la școala organizatoare, după ce au stabilit împreună planul 

textului multimodal, organizarea imaginilor acestuia și textul popular ce urmează a fi inserat în bulele de 

text / dialog. 

Textul, încadrat în 12-16 casete, va fi redactat pe foaie de desen A3 și va cuprinde: imaginile / 

elementele grafice, bulele de text / dialog în care se va nota textul (versuri), utilizarea onomatopeelor care 

vor indica mișcarea sau anumite zgomote, semnele de punctuație ce sugerează emoțiile și atitudinile 

personajelor, cadrul spațio-temporal al acțiunii, titlul reprezentativ.  

În cazul textelor referitoare la Tradiții de Crăciun și de Anul Nou, se va avea în vedere: apariția 

colindătorilor / urătorilor / formațiilor; reacția gazdelor; textul propriu-zis; recompensarea de către gazde.  

Redactarea se va face în următoarea ordine: realizarea lucrării plastice cu respectarea locului 

pentru bulele de text / dialog; scrierea textului ce urmează a fi inserat; completarea bulelor de text / 

dialog. 

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

înscriere, anexa 1, la adresa:  mariaosoianu@yahoo.com / tel 0745862527, până la data de 25 noiembrie 

2022. 

Notă: Pentru concurenţii care  nu se pot deplasa din cauza distanţelor mari sau din alte motive 

obiective, există forma de participare indirectă cu lucrare. 

Lucrările elevilor (semnate pe verso cu datele corespunzătoare: numele și prenume elevului, 

clasa, școala, profesorul îndrumător) împreună cu un plic autoadresat, format A4, timbrat corespunzător, 

vor fi trimise pe adresa: Liceul Economic “Nicolae Iorga” Pascani, Str. Eugen Stamate, nr. 12, 

Municipiul Pașcani, Judetul Iasi, cod. 705200 / Pentru Concursul judetean “Sfântul Nicolae văzut prin 

ochi de copil” (Prof. Osoianu Maria). 
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