LICEUL GRECO-CATOLIC
”INOCHENTIE MICU”

COLOCVIU INTERDISCIPLINAR
“OMUL ȘI SACRUL”
EDIȚIA I – 2018 - FAZA LOCALĂ
REGULAMENT
Elevii şi profesorii LICEULUI GRECO-CATOLIC “INOCHENTIE MICU” Cluj-Napoca vă
invită să participaţi la COLOCVIUL INTERDISCIPLINAR “OMUL ȘI SACRUL”, Secțiunea
elevi concurs - organizat în anul şcolar 2017-2018, cu ocazia Zilelor Liceului și a Jubileului Marii
Uniri, pentru copiii cu vârste cuprinse între 7-18 ani, de la şcoli primare, gimnaziale, licee, din orașul
Cluj-Napoca.
1. TEMA DE CONCURS:
Tema ediţiei este “Sacrul văzut prin ochi de copil” şi se adresează copiilor din şcolile orașului
Cluj-Napoca, pe trei categorii - vârste de participare; a trei domenii de exprimare:
1. clasele I-IV
2. clasele V-VIII
3. clasele IX-XII
1A.Domeniul plastic (arte):
Materialele selectate pentru realizarea lucrărilor sunt după libera opţiune a profesorului /
invațătorului, convenţionale sau neconvenţionale: tehnici mixte, pictură în culori de apă, creion,
pixuri cu gel, colaje, etc.
Vă rugăm să insistaţi asupra calităţii creaţiilor prezentate: redare plastică expresivă, bogăţie
şi unitate stilistică *(motivele vor fi folosite într-un întreg compozițional plastic). Evaluarea va fi
realizată pe grupe de vârstă, vizând creativitatea elevilor, bogăţia şi originalitatea ideilor plastice,
relevanţa creaţiei pentru subiectul plastic ales (textul ales, portretul personajului- după Sf.
Scriptura/*ori text literar). Temele pot fi diverse ca susținere și interpretare artistică (depinde de timpul
în care vor fi realizate).
Suportul de lucru este hârtie A3 sau A4, aşezat pe un carton colorat, care să ofere un chenar
colorat lucrării (unde este cazul), pentru a susţine creația în expoziţie (pe spate vor avea o etichetă cu:
numele/prenumele elev, clasa, scoala, prof. coordonator).
2A.Domeniul literar:
Creații literare – eseuri, cu redactare în Microsoft Word, 400-600 de cuvinte, caractere Times
New Roman, cu diacritice, corp literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri (spațiere). Criterii de jurizare
ale lucrărilor literare:
 Adecvarea tematică (10 puncte)
 Inspirație în alegerea titlului (10 puncte)
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Originalitatea conținutului de idei și imagini (poezia lirică)/ conflictului și mesajelor
(poezia epică și proza) (10 puncte)
 Compatibilitate cu specificul vârstei (10 puncte)
 Conținut emoțional–afectiv / Valoare morală sau instructiv–educativă a eseului(10
puncte)
 Coerență (10 puncte)
 Registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului (10 puncte)
 Ortografia, punctuația (10 puncte)
 Încadrarea în limitele de spațiu indicate (10 puncte)
 OFICIU: (10 puncte)
Total posibil: 100 de puncte
Unde este cazul se poate scrie și o bibliografie* (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an).
3A.Domeniul teatru-film:
Se va realiza o filmare pe tema: ,,Martirii Bisericii Greco-Catolice” a unei piese de teatru ori un
film cu o durată de maxim 10 minute, ea fiind trimisă pe adresa de e-mail a concursului prin
intermediul www.wetransfer.com . Aceste filmări vor fi vizualizate de către un juriu, care va anunța ce
trupe de teatru vor prezenta în data de 26.04.2018
Creațiile artistice ale elevilor - teatru (înregistrat) sau film - nu vor depăși 10 minute și se vor
specifica următoarele date: numele și prenumele elevilor, clasa, școala (localitatea, județul), numele și
prenumele profesorului îndrumător.
Lucrările elevilor se trimit prin poșta electronică, la adresa de email
omulsisacrul2018@yahoo.com, în perioada 16 aprilie – 23 aprilie, 2018. Rezultatele concursului vor fi
publicate pe site-ul școlii organizatoare, în perioada 25-26 aprilie 2018. Jurizarea lucrărilor se va
realiza de către o comisie de evaluare ce va fi constituită din reprezentanți ai profesorilor. Nu se admit
contestații. Creațiile elevilor nu vor fi returnate.
Criterii de jurizare a creațiilor artistice –teatru/film:
•
Adecvarea tematică (10 puncte)
•
Inspirație în alegerea titlului (10 puncte)
•
Originalitatea conținutului de idei și imagini (20 puncte)
•
Compatibilitate cu specificul vârstei (5 puncte)
•
Conținut emoțional–afectiv (Valoare morală sau instructiv–educativă (20 puncte)
•
Interpretare (20 puncte)
•
Încadrarea în limitele de spațiu indicate (5 puncte)
•
OFICIU: (10 puncte)
Total posibil: 100 de puncte
2. OBIECTIVE ȘI SCOPURI ALE CONCURSULUI:
-

realizarea de activităţi extracurriculare, ca modalitate complementară de participare
activă a tinerilor în comunitate
creşterea calităţii procesului educaţional prin abordare crosscurriculară
cultivarea dragostei, respectului și prețuirii față de semeni (cei ce au fost și sunt)
dezvoltarea spiritului competitiv al elevilor prin participarea la concursuri
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-

dezvoltarea relațiilor de parteneriat artistic între unitățile școlare și între cadrele
implicate
de cunoaştere - prin studiu al limbii şi literaturii române/străine (la clasă, în cadrul
cercurilor de specialitate sau prin studiu la bibliotecă)
de autocunoaştere - (prin activităţi de consiliere, activităţi ludice şi recreative prin
care elevul determină raportarea sa la un sistem de valori şi norme morale,
determinând astfel de ce un personaj literar este preferat)
de formare de priceperi şi deprinderi – prin studiu al tehnicilor de reprezentare
plastică - în atelierul de creaţie artistică, dar şi vizitând patrimoniul artistic naţional
(la muzee de artă, în afara spaţiului şcolii prin activităţi ludice şi recreative, în
cadrul cercurilor de specialitate)

3.PERIOADA DESFĂȘURARE A PROIECTULUI:
Primirea lucrărilor pe cele trei domenii: data limită 16-24 Aprilie (atât e-mail cât și adresă
contact)
Jurizarea lucrărilor: 24-25Aprilie (creațiile vor fi evaluate de un juriu de specialiate)
Organizarea expoziției / prezentări : 25-26 Aprilie
Fiecare profesor coordonator poate participa cu 5 elevi din școală
Lucrările plastice / creații literare (pagină de gardă) vor avea informații (o etichetă pe spate
lucrare, colț jos dreapta): nume elev, adresa-școală proveniență, număr telefon prof. coordonator,
adresă e-mail prof./școală
Se vor acorda Premii: I, II, III și Mențiuni: I, II, III, (pentru fiecare secțiune)
4.ECHIPA DE PROIECT:
1. Prof. Miclea Marius, coordonator proiect-arte: mariusartcj@yahoo.com / 0752114977
2. Prof. Coța Cristian, coordonator proiect-creație literară: cotzacristian@yahoo.com /
0746684537
3. Prof. Sanda Petrișor, coordonator proiect-teatru și film: sandapetrysor@yahoo.com /
0749124128
4. Adresa de e-mail contact pentru informații proiect: omulsisacrul2018@yahoo.com
5.PARTENERI:


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ



EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ,
GHERLA
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6.DATE CONTACT PENTRU CONCURS:
LICEUL GRECO-CATOLIC „INOCHENTIE MICU”
Sediul: Cluj-Napoca, Calea Moţilor Nr. 24
Telefon: +40264599525
Fax: +40372872481
E-mail: omulsisacrul2018@yahoo.com
7.LOCAȚIA PENTRU COLOCVIU / CONCURS:
Aula ,,Cardinal Iuliu Hossu” - Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Sec. al XX-lea,
Piața Cipariu FN, Cluj-Napoca - 25.04.2018, începând cu ora 9,00.
Liceul Greco-Catolic ,,Inochentie Micu”, Str. Moților nr. 24, Cluj-Napoca - 26.04.2018,
începând cu ora 9,00
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FORMULAR ÎNSCRIERE
Colocviul Interdisciplinar “OMUL ȘI SACRUL”
EDIȚIA I – 2018
Organizat de Liceul Greco-Catolic ,,Inochentie Micu” Cluj-Napoca, Cluj
Unitate școlară_________________________________Tel/e-mail_______________________
Adresa_________________________Localitatea_________________Județ________________
Nume.prof. coordonator_____________________Telefon/e-mail________________________
Elevi participanți la concurs:
Nr.crt.

Nume și prenume
elev

Nume/prenume prof.
coordonator

Clasa și
vârsta

Secțiunea la care
participă

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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