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Concurs internațional

„Frumuseţea satului românesc văzută prin ochii copiilor”

-ediția a VI-a, an școlar 2016-2017

ARGUMENT           

Propunem acest proiect în  vederea promovării culturii și civilizației românești  în rândul

elevilor români de pretutindeni în ideea implicării şi sensibilizării acestora pentru reconstituirea

identităţii  naţionale  a  poporului  român,  pe baza fotografiei  și  a  creațiilor  plastice.  Având în

vedere globalizarea și unificarea tuturor valorilor țărilor din Uniunea Europeană, există pericolul

de a ne pierde identitatea, prin împrumutarea valorilor străine. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 promovarea  valorilor  identității  naționale  românești  în  diverse  țări  din  Europa,  prin

expoziții itinerante;

 achiziţionarea  de  material  fotografic  care  să  cuprindă  momente,  tradiții  și  obiceiuri

tradiționale  românești,  monumente arhitecturale  din lemn (dacă există biserici),  portul

național   şi  alte  valori  ale  vieţii  satului  românesc  purtate  de  români  în  Europa și  în

întreaga lume;

 achiziționarea  de material  fotografic  cu evenimente  românești,  desfășurate  cu diverse

ocazii, în cadrul parohiilor sau în alte spații; 

 identificarea  valorilor  românești  păstrate  de  românii  din  diasporă  care  nu  și-au  uitat

rădăcinile și obârșia.

CALENDARUL CONCURSULUI 

  15.02.2017- 10.04. 2017- înscrierea și trimiterea lucrărilor

  01.05.2017-08.05.2017- amenajarea expoziţiei și  jurizarea lucrărilor



  09.05.2017- vernisajul expoziției la Casa Corpului Didactic Cluj

  15.05.2017-15.06.2017- diseminarea rezultatelor proiectului și expedierea  diplomelor 

  02.07.2017-10.07.2017- expoziție itinerantă în orașe din Italia cu premierea lucrărilor la

nivel  internațional  (Institutul  Cultural  Român  de  la  Veneția,  Parohia  Ortodoxă  ”Sf.

Acoperământ” de la Bassano del Grappa, Villa Veneta di Asolo, Italia)

 1.08.2017-30.08.2017- expedierea diplomelor internaționale.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pot participa elevi cu vârstele între 6 și 19 ani din România și din alte țări, care acceptă 

condițiile regulamentului prezentat mai jos.

SECȚIUNI

Fotografie digitală

Temele care pot fi surprinse în fotografii sunt: manifestări culturale românești (ex. Ziua

României,  Zilele Culturii Române, Ziua Limbii  Române, Sărbătoarea popoarelor etc.) în care

credincioșii  sunt  îmbrăcați  în  port  popular;  manifestări  spirituale  (Sărbatoarea  Paștelui,  a

Căciunului,  a  Bobotezei,  a  Rusaliilor  etc.)  în  care,  de  asemenenea,  credincioșii  păstrează

tredițiile românești;  diverse tradiții  și obiceiuri  cu ocazia unor sărbători (ex. Sânzienele etc.);

diverse evenimente familiale românești tradiționale (nunți, botezuri); alte activități tradiționale

realizate de parohie pentru copiii români (ex. atelier de icoane pe sticlă, de pictură, cu tema Satul

românesc, atelier de încondeiat ouă, de realizat drapele, de realizat scenete); biserici de lemn din

diaspora, etc.. În toate aceste fotografii, trebuie să apară un element românesc tradițional. 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Înscrierea fiecărei lucrări se face on-line, prin completarea formularului aflat la adresa

https://goo.gl/forms/KtpnTCNlRzZi9PfI3  (activ, doar din data de 15.02.2017)

Organizatorii  solicită  atenție  la completarea datelor,  deoarece pe baza acestora se vor

elibera diplomele.

2. Fiecare profesor îndrumător poate participa cu un număr nelimitat de elevi,  indiferent de

nivel sau secțiune.

3. Fotografiile vor fi realizate doar în format electronic, la o rezoluție foarte bună.

https://goo.gl/forms/KtpnTCNlRzZi9PfI3


4. Fotografiile premiate, cele mai bune, vor fi printate și prezentate în expozițiile itinerante

prin Europa.

5. Fotografiile  vor  fi  trimise  și  în  format  digital  la  adresa  concursului,

frumuseteasatului@gmail.com

6. Datele  despre  autorii  fotografiilor  vor  fi  trecute  într-un  tabel  cu:  tema  fotografiei;

nume/prenume elev; clasa;  profesor/preot coordonator; Parohie/școală; localitatea; țara și

vor  fi  atașate  forgrafiilor  când  vor  fi  trimise  la  adresa  de  mai  sus.  Dacă  sunt  multe

fotografii, le puteți trimite prin Wetransfer.ro 

7. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs fotografiile care nu respectă

regulamentul.

8.  Participanții  cedează  organizatorilor  dreptul  de  a  realiza  expoziții  itinerante  într-un

circuit european precum și de a reproduce și folosi în editare fotografiile numai în scopul

promovării  Concursului  „Frumuseţea  satului  românesc  văzută  prin  ochii  copiilor”;

organizatorii  garantează  și  menţionarea  autorului  alături  de  lucrările  reproduse.

Fotografiile și creațiile plastice  nu vor fi folosite pentru obţinerea de foloase materiale

pentru organizatori sau terţi, iar toate drepturile de autor rămân în posesia autorilor.

9.  Pentru a fi publicat albumul, este nevoie de asumarea responsabilității că dețineți dreptul

de autor asupra fotografiilor. 

10. Trimiterea  lucrărilor  presupune  că  participanţii  au  acceptat  integral  regulamentul

concursului.

11. Jurizarea lucrărilor pentru diaspora, se va face pe categorii de vârstă, fiind altă jurizare

decât pentru elevii din România, unde fotografiile nu vor fi digitale.

Persoană de contact:

prof. Ionița Timiș

timis_ionita@yahoo.com

0744-470643

mailto:frumuseteasatului@gmail.com

