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Festivalul – concurs ,,TRADIŢIE CREŞTINĂ – OGLINDITĂ PRIN DATINI ŞI 

OBICEIURI”, proiect cuprins în CAERI 2018 /Pozitia 1033, este un proiect în domeniul 

cultural – artistic – folclor ce are ca scop atât păstrarea unor tradiții vechi legate de 

sărbătorile de iarnă, cât și contactul nemijlocit al elevilor și cadrelor didactice cu elemente 

fundamentale privind specificul cultural al românilor de pe întreg cuprinsul țării în perioada 

Crăciunului / Anului Nou. Caracterul de concurs oferă un plus de valoare proiectului, iar 

competiția a fost, de-a lungul edițiilor un excelent stimulent pentru a lărgi sfera cercetărilor, 

respectiv descoperirilor, concretizate în spectacole de o extraordinară calitate culturală, 

artistică, dar și științifică, din perspectiva studiului folclorului. 

 

Argument 

 Proiectul este iniţiat pentru a exprima (artistic) bucuria apropierii celor mai slăvite şi 

mai înălţătoare sărbători ale Creştinătăţii: Naşterea Domnului Iisus Hristos – Crăciunul, dar 

nu în utimul rând Sărbătoarea Sfintelor Paști. 

 Semnalele primite de la elevi, dar şi bunele relaţii de colaborare stabilite cu celelalte 

cadre didactice, îndreptăţesc aşteptările deosebite ale activităţilor propuse, 

permanentizând astfel preocuparea cadrelor didactice, a părinţilor şi a elevilor pentru 

conservarea patrimoniului cultural naţional, dezvoltarea capacităţii de manifestare a 

spiritului, deschis şi creativ. 

„TRADIȚIE CREȘTINĂ – OGLINDITĂ PRIN DATINI 

ȘI OBICEIURI ” 

 

 



 Proiectul îşi propune să confrunte idei, metode, tehnici şi modalităţi deosebite de 

lucru ale unor lucrări cu caracter artistic şi religios. De asemenea, îşi propune o mai bună 

relaţionare a elevilor cu membrii comunităţii. 

 

 Secțiuni 

A. Decorațiuni de Paști/ Icoane pe sticlă - ciclul preșcolar, primar şi gimnazial 

B.  Scenete /colinde de Crăciun: ciclul preșcolar , primar şi gimnazial 

C. Decoraţiuni de Craciun / Icoane pe sticlă: ciclul preşcolar, primar şi gimnazial 

  Scopul proiectului 

Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din învăţământul 

preşcolar, primar şi  gimnazial. 

   Obiectivele specifice ale proiectului 

 cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor specifice Crăciunului și Paștelui; 

 să înţeleagă semnificaţia sărbătorilor de iarnă; 

 să exprime stările afective ce însoţesc aceste sărbători; 

 dezvoltarea și încurajarea aptitudinilor artistice ale elevilor şi preşcolarilor ; 

 formarea și dezvoltarea în rândul preşcolarilor, elevilor a capacităților de 

colaborare şi de  lucru în echipă. 

Activități propuse 

Să reînviem tradiția creștină- oglindită prin datini și obiceiuri 

Fantezie și culoare de sărbători 

Artiștii mileniului III 

Felicitări, copii creativi! 

Ne mândrim cu roadele muncii oastre. 

Indicatorii de reușită 

La secțiunea A: Decorațiuni de Pasti:  au fost ȋnscrise 154 de lucrǎri (55 la preșcolari, 

44 ciclul primar, 178 ciclul gimnazial)   și au fost acordate 38 de premii şi mențiuni. 

Preșcolarii au avut 13 premii, elevii de la ciclul primar au avut 11 premii şi menţiuni, iar 

elevii de gimnaziu au primit 14 premii şi menţiuni (25% din numărul lucrărilor). 



S-au acordat mai multe premii I,II, şi III respectându-se regulamentul, dar şi criteriile de 

jurizare şi categoriile diferite de vârstă ale participanţilor de la aceeaşi secţiune. 

La secțiunea B: Colinde /Scenete de Crăciun: 48 de grupuri de copii, adică un număr 

de 465 copii, s-au acordat 11 premii. 

La secțiunea C: Decorațiuni de Crăciun: au fost înscrise 454  lucrări ( 165  preșcolari, 

162 ciclul primar, 127 ciclul gimnazial) și au fost acordate  111  premii. 

 

Rezultate 

Calitatea și cantitatea lucrărilor înscrise la acest concurs dovedește preocuparea 

crescândă a elevilor și cadrelor didactice pentru cunoașterea, păstrarea și promovarea 

tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun și de Paște. Antrenarea elevilor în astfel de activități 

duce la dezvoltarea aptitudinilor artistice, la stimularea imaginației, precum și la 

afirmarea personalității creatoare. 

Promovare și diseminare 

Mediatizarea acestui concurs în presă ( http:/floresti-gilău.ro/tradiție-creștină-

odlindită-prin-datini-și-obiceiuri-festival-concurs-la-florești), site-ul școlii, în revista școlii, 

pe www.didactic.ro, precum implicarea părinților și membrilor comunității în acest proiect 

a dus la creșterea prestigiului școlii în comunitate. 

 

  

 

http://www.didactic.ro/


 

 

 


