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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE DATINI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ

"DATINA"

Ediţia a VII-a, 17 decembrie 2011

LOCUL DESFĂŞURĂRII:

20

- Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 „Constantin

Parfene” Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr.

GRUP ŢINTĂ: preşcolari şi şcolari din judeţul Vaslui şi alte judeţe ale Moldovei

SECŢIUNILE CONCURSULUI:
- Obiceiuri de Crăciun (colinde, teatru folcloric)
- Obiceiuri de Anul Nou (urături, teatru folcloric)

SCOP:
- redescoperirea
generaţie

şi păstrarea obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă de către tânăra
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OBIECTIVE SPECIFICE:
- să implice
copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 19 ani şi cadrele didactice din
unităţile
şcolare din municipiul nostru şi din alte localităţi ale
judeţului Vaslui şi din Moldova în
concursuri de acest gen;
- să popularizeze
în rândul copiilor tradiţiile şi obiceiurile de iarnă;
- să dezvolte
aptitudinile artistice ale copiilor;
- să dezvolte la
copii spiritul de competiţie constructivă.

Se zice că cei care nu primesc urătorii sau colindătorii nu vor avea un an bun. Nu uitaţi
tradiţiile româneşti, deschideţi uşa şi lăsaţi colindele să completeze Sărbătorile de Iarnă!

ARGUMENT:

Începând cu anul 2005, la iniţiativa profesorului coordonator al cercului de Folclor de la Palatul
Copiilor Vaslui şi a unui cadru didactic de Şcoala Nr. 3 Vaslui, a luat fiinţă acest concurs de
datini şi obiceiuri de iarnă, care se defăşoară anual, în luna decembrie, aproape de sărbătoarea
Crăciunului, ajungând, în prezent la ediţia a VII-a.

Datinile de Crăciun şi de Anul Nou sunt nelipsite şi întregesc atmosfera cu farmecul şi cu poezia
lor, contribuind în mare măsură la promovarea şi susţinerea limbii străbune, la apărarea ei şi a
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patrimoniului nostru naţional.

Există un număr mare de datini, obiceiuri, credinţe şi ritualuri prilejuite de cele două mari
sărbători: colindele, pluguşorul, jocurile cu măşti, teatrul popular cu tematică haiducească,
ursul, capra, etc.

Iată numai câteva argumente care vin în sprijinul ideii ce a stat la baza iniţierii, organizării şi
desfăşurării primei ediţii a Concursului de Datini şi Obiceiuri de Iarnă „Datina”. După
desfăşurarea primelor ediţii ale acestui concurs, putem aprecia că această acţiune este o
reuşită, atât prin numărul de participanţi, cât şi prin calitatea şi valoarea numerelor prezentate în
concurs. La fiecare din cele 6 ediţii de până acum, numărul participanţilor a fost destul de mare,
adică în jur de 700 de elevi şi 70 de cadre didactice.

La ediţia anterioară am avut participanţi şi din alte judeţe. Ţinem să precizăm că este singurul
concurs de acest gen din municipiul Vaslui, care se adresează copiilor din învăţământul
preuniversitar, şi an de an a avut loc cu participare mare, iar anul acesta am făcut demersurile
necesare pentru a fi inclus în C.A.E.R.

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI (pe categorii de vârste):
- orele 9,00-11,00
- orele
11,00-13,30
- orele 14,00-17,00

preşcolari (3-6 ani)
clasele
I-IV (7-10 ani)
clasele V-XII (11-14
ani, 15-19 ani)

REGULAMENTUL CONCURSULUI:
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Participă formaţii reprezentative ale şcolilor din judeţul Vaslui şi din alte judeţe ale Moldovei,
alcătuite din concurenţi +cadru didactic coordonator (maximum 2).

Fiecare şcoală poate participa cu mai multe formaţii, dar nu mai mult de 1 pentru fiecare gen.

Formaţiile vor fi evaluate de către un juriu competent alcătuit din profesori de specialitate:
muzică şi folclor, care va aprecia
- autenticitatea textelor
- calitatea şi originalitatea interpretării
- costumaţia şi recuzita adecvate momentului prezentat

Fiecare formaţie va prezenta copia textului interpretat (pe suport magnetic, CD sau stick)
împreună cu fişa de înscriere (pentru înscrierea mai multor formaţii dintr-o şcoală se vor folosi
xerocopii după modelul prezentat).

Înscrierea se va face până pe data de 15 decembrie 2011 la Secretariatul Palatului Copiilor
Vaslui, între orele 8,00-16,00.

Fiecare formaţie va achita suma de 25 lei, iar dacă este concurent individual, 15 lei (taxa
reprezintă costurile pentru organizarea festivalului, emiterea de diplome, afişe, invitaţii, etc.).

Vor fi acordate premii I, II, III şi menţiuni pentru fiecare gen (colind, urătură, teatru folcloric) şi
grupă de vârstă, precum şi “Trofeul Concursului Interjudeţean “Datina””.

Regulamentul si fisa de participare poate fi descarcata de aici.
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