
 

 
Liceul Teologic „Nicolae Steinhardt” Satu Mare 

Str. G. Călinescu, Nr. 51, 440132 

TEL/FAX +04 0261 768418; 

e-mail: ltor_satumare@yahoo.com 

www.steinhardt.ro 

 

 

Concurs județean 

„Datini și obiceiuri de Crăciun” 

 

Tipul proiectului: județean  

 

Domeniul: Educație inter și multiculturală 
 

Instituția coordonatoare: Liceul Teologic Ortodox ,,Nicolae Steinhardt” Satu-Mare 

 

Coordonator concurs: director pr. prof. Groza Gabriel Ioan 

 

Perioada derulării concursului: octombrie – decembrie 2017 

 

Parteneri ai proiectului: 

 Inspectoratul Școlar Județean Satu-Mare 

 Consiliul Județean Satu-Mare 

 Primaria Municipiului Satu Mare 

 Episcopia Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului 

 Centrul de promovare 

 Muzeul Judetean Satu Mare 
 

SCOP: 
 redescoperirea şi păstrarea obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă de către tânăra generaţie 

OBIECTIVE SPECIFICE: 
 să implice copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 19 ani şi cadrele didactice din unităţile şcolare din 

județ, indiferent de apartenență religioasă în concursuri de acest gen; 

 să popularizeze în rândul tinerilor tradiţiile şi obiceiurile de iarnă; 

 să dezvolte aptitudinile artistice ale tinerilor; 

 să dezvolte spiritul de competiţie constructivă. 

 

GRUP ŢINTĂ:  

- elevii din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial și liceal din județul Satu-Mare 
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SECȚIUNI:  1.) Colinde și cântece de Crăciun– pentru preșcolari și elevii ciclului primar 

            2.) Datini și obiceiuri de Crăciun (scenete)– pentru elevii claselor V-VIII 

            3.) Ansambluri/ grupuri corale (colinde specifice Crăciunului) – pentru elevii claselor IX-XII 

 

DATA și LOCUL de desfășurare a concursului: 6 decembrie 2017, ora 12.00 la Liceul Teologic Ortodox 

,,Nicolae Steinhardt” Satu-Mare .  

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

1. Fișa de înscriere (vezi anexa) se transmite până în data de 4 decembrie 2017,  pe adresa de 

email a LTOR ,,Nicolae Steinhardt”: ltor_satumare@yahoo.com. 

2. Condiții de participare: 

 - a) conținutul programului să respecte tema concursului; 

 - b) participă 1 grup/ secțiune dintr-o școală (o unitate școalară poate participa cu câte un grup 

la fiecare secțiune) 

 - c) limită de timp: - grupul vocal și ansamblul coral - maxim 6 minute de program (secțiunile 

1 și 3) 

        - sceneta cu datini și obiceiuri – maxim 12 minute (secțiunea 2) 

         

3. Toți participanții primesc diplome de participare în data de 6.12.2017. 

4. Premierea va avea loc în cadrul spectacolului de Crăciun, din data de 19 decembrie 2017 sau la 

o dată ce va fi comunicată ulterior. Se vor acorda locul I, II, III și mențiuni pentru fiecare 

secțiune.  

5. Juriul va fi format din specialiști, profesori coordonatori ai concursului, parteneri ai proiectului 

Se vor avea în vedere, drept criterii de evaluare: 
- Calitatea interpretării 

- Originalitate 

- Costumație 

- Prezență scenică 

- Dicție 

- Încadrare în timp 

 

6. Nu se percepe taxă de participare. 

 

 

Program de organizare şi desfăşurare a concursului: 

 
 

Octombrie - 4.12 2017: înscrierea on-line 

6 decembrie 2017: derularea concursului  

19 decembrie 2017: premierea câștigătorilor 

 

 Notă: Se vor acorda diplome de participare cadrelor didactice îndrumătoare şi elevilor, premii - 

diplome I, II şi III și mențiuni la fiecare secţiune. 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la: 

-secretariatul liceului tel. 0261-768418,ltor_satumare@yahoo.com 
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Anexa 

  

 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

Concursul județean ,,Datini și obiceiuri de Crăciun” 

LTOR ,,Nicolae Steinhardt” Satu-Mare 

 

 
 Numele și prenumele îndrumătorului: ………………………………………… 

   

 Specialitatea: ……………………………………………………….................... 

 

 Email:............................................................................telefon......................... 

 

 Unitatea de învăţământ: …………………………………………….................. 

 

            Localitatea ...................................................................................................... 

 

 

  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

grupului/ansamblului 

Clasa 

/grupa 

Nr. de 

participanți 
Secţiunea  Denumirea 

colindelor/piesei 

 

 

     

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 


