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 TEMA CONCURSULUI: 

În întâmpinarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Liceul Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” 

Oradea vă invită să participaţi la: 

 

CONCURSULUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

,,Domn, Domn, să-nălţăm!” 

 

Teme orientative în cadrul concursului: 

 Naşterea Domnului 

 Importanţa Naşterii Domnului  pentru lumea creştină 

 Spiritualitate şi tradiţie 

 O ce veste minunată, etc. 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 Se pot înscrie la concurs  elevi ai claselor  V- XII, indiferent de confesiune 

 Formularul de înscriere – (anexa 1) – va fi completat şi trimis on-line la adresa de e-mail: 

concurs.Craciun88@yahoo.com până la data de 24 noiembrie 2013; 

 Acordul de parteneriat (anexa 2) completat şi ştampilat, va fi trimis on-line împreună cu fişa de înscrire 

sau prin poştă cu lucrările copiilor. Menţionăm că acordul nu este obligatoriu. 

 Fiecare profesor îndrumător poate participa cu un număr de maxim 5 lucrări, un elev putând participa 

la o singură secţiune. 

 Lucrările elevilor vor fi trimise prin poştă până la data de 6 decembrie 2013 (ştampila poştei) la 

adresa: Liceul Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, str. Aluminei, nr. 88, jud. Bihor, cod 

410303, pentru concursul national “Domn, Domn să-nălţăm”.  

 .Diplomele pentru participanţi (elevi), cu menţionarea numelui profesorului îndrumător, vor fi trimise în 

cursul lunii februarie 2014 pe adresele de e-mail de pe care s-a realizat înscrierea on-line la concurs. 

 

Lucrările cu dată ulterioară decât cea precizată nu vor intra în concurs! 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE! 

LUCRĂRILE ELEVILOR NU SE RESTITUIE! 

 

    SECŢIUNI: 

a. Creaţie literară( Proză, poezie, eseuri) 

b. Prezentări power-point 

c. Decoraţiuni de Crăciun 

d. Pictură pe sticlă sau lemn 

  

CERINŢE  DE  REDACTARE ŞI REALIZARE 

 

Secţiunea A. Creaţie literară (poezie, proză, eseuri) 

      Lucrările pot avea una dintre temele orientative, propuse de organizatori sau o altă temă care să vizeze 

componenta creştină a Naşterii Domnului. 



 Titlul se va scrie cu font Times New Roman, size 14 Bold cu majuscule, centrat. La două rânduri de titlul 

lucrării se vor scrie: numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele profesorului îndrumător, şcoala 

de provenienţă, localitatea, judeţul - cu font Times New Roman, size 14, Normal, aliniat dreapta. Lucrările vor fi 

scrise la calculator în format A4, tehnoredactare  text: Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12 

Normal, la 1,5 rânduri, margini  egale de 20 mm, text aliniat bloc (justify). 

 Lucrarea, indiferent de secţiune, nu trebuie să depăşească trei pagini. 

Lucrările vor fi trimise atât on-line cât şi prin poştă, pentru  o evidenţă mai eficientă. 

Nu se acceptă decât creaţii proprii! 

Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice! 

 

Secţiunea B. Prezentări Powerpoint (Office 2003) 

Lucrarea trebuie să transmită un mesaj prin care să se promoveze păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor 

specifice, dintr-o anumită regiune. Prezentarea nu trebuie să depăşească 15 slide-uri şi se va realiza individual 

sau pe grupe de maximum 3 elevi.  

Primul slide trebuie să conţină numele şi prenumele elevului/elevilor, clasa, şcoala de provenienţă, numele 

şi prenumele cadrului didactic îndrumător. 

Fiecare prezentare ppt se salvează pe un alt CD, pe care se menţionează numele şi prenumele 

elevului/elevilor, clasa, şcoala de provenienţă, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. 

Prezentările se trimit atât on-line cât şi prin poştă, pentru o evidenţă mai eficientă. 

 

Secţiunea C. Decoraţiuni de Crăciun 

Lucrările vor fi realizate din materiale eco sau reciclabile. 

Lucrările se trimit însoţite de o etichetă pe care să fie specificat numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala 

de provenienţă, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. 

 

 Secţiunea D. Pictură pe sticlă sau lemn 

Lucrarea trebuie să transmită un mesaj prin care să se promoveze latura spirituală a Crăciunului. Picturile să 

nu depăşească dimensiunea A4 şi să fie ambalate corespunzător, pentru a nu se deteriora în timpul transportului.  

Lucrările se trimit însoţite o etichetă care să conţină numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala de 

provenienţă, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. 

 

JURIZAREA 

Juriul este format din inspectori de specialitate, cadre didactice din şcoala aplicantă, din şcolile şi 

instituţiile partenere, din elevi, membri ai echipei de proiect.  

Lucrările vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii: 

 Încadrarea în tematica propusă (concordanţa dintre reprezentare şi mesaj, relevanţa mesajului)  

 Unitatea compoziţiei (organizarea spaţiului plastic, folosirea elementelor de limbaj, relaţia dintre elementele 

de limbaj - structura compoziţională - mijloace artistice folosite) 

 Originalitatea şi creativitatea (noutatea limbajului plastic folosit şi a ideii, expresivitatea lucrării, nota 

personală) 

 Se vor acorda premiile I, II, III, premiu special, menţiuni pentru fiecare nivel de clasă şi secţiune a 

concursului. Se acordă diplome de participare pentru toţi concurenţii. Pe diplomă va fi menţionat şi numele 

profesorului coordonator. 

 

 Informaţii suplimentare: 

- pr. prof. Dorel Leucea, tel. 0744551142, între orele 15-17, sau pe adresa: 

concurs.Craciun88@yahoo.com. 
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