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1 | PREZENTAREA PROIECTULUI “COLOREAZĂ BISTRIȚA“
Proiectul Colorează Bistrița, a fost realizat în anul 2011 , finanțat de Primăria
Municipiului Bistrița prin finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local .
Acest proiect a urmărit realizarea unei cărți de colorat ,pentru categoria de
vârstă 5-8 ani, cu desene din municipiul Bistrița.
Cartea reprezintă o modalitate inedită de învățare și descoperire a valorilor
culturale și locale pentru copiii din grădinițele și școlile de pe raza municipiului
Bistrița.
Cartea de colorat conține 24 de pagini în format A4, pe fiecare pagină sunt
desene cu clădiri reprezentative ale orașului ( ex: Ansamblul Sugălete, Biserica
Evanghelică, Biserica Ortodoxă din Piața Unirii – vechea biserică a mănăstirii
franciscane, Casa Argintarului, Primăria Municipiului Bistrița, Casa Andrei
Mureșanu , stema veche

și cea actuală a orașului) . Sub fiecare desen este

precizat cu majuscule numele monumentului pe care copiii îl colorează și îl pot
recunoște în orașul nostru.

2 | PREZENTAREA PROIECTULUI “CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE LA
BISTRIȚA” - CARTE PENTRU CICLUL PRIMAR
Proiectul a fost realizat în anul 2012, finanțat de Primăria Municipiului Bistrița
prin finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local și a urmarit editarea
unui material de istoria culturii și civilizației locale din municipiul Bistrița pe
înțelesul elevilor . Acest material poate să fie utilizat în cadrul opționalului
“Istoria Culturii si Civilizației Locale “.
Materialul cuprinde 20 de teme obligatorii și 10 studii de caz ,selectate din
cadrul istoriei locale, de către specialiști în acest domeniu. În cadrul
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materialului lecția se structurează pe doua pagini care cuprind texte ,sub forma
unor legende și ilustrații adaptate vârstei.

3 | PREZENTAREA CONCURSULUI
Pornind de la aceste două proiecte ,vă lansăm provocarea de a participa la un
concurs on-line, intitulat în acest an “Colorează Bistrița de acasă “ care îşi
propune stimularea procesului creativ și a manifestărilor artistice ale
copiilor ,prin reprezentarea liberă a propriilor gânduri, sentimente și fantezii ,în
realizarea unor creații originale.
Concursul oferă oportunitatea antrenării

preşcolarilor și școlarilor din

municipiul Bistrița, pentru activităţi on-line ,în contextul asigurării continuității
procesului educativ al copiilor de acasă , în vederea valorificării imaginației
creatoare, a talentului artistic, cât și posibilitatea implicării părinților și cadrelor
didactice

în

îndrumarea

și

orientarea

aptitudinilor

creative

ale

copiilor .Procesul creativ aduce o stare sufletească pozitivă ,atat de necesară în
aceste zile și oferă prilejul desfășurării unor activități relaxante și atractive, atât
copiilor și părinților, cât și cadrelor didactice.
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4 | ORGANIZATORI


Liceul de Arte Corneliu Baba Bistrița - reprezentat prin domnul director Vasile
Duda


Școala Gimnazială Numărul 1 Bistrița - reprezentată prin doamna director
Ancuța Ioana Mihaiu


Cele doua instituții se bucura de sprijinul asociațiilor de părinți: Cornelius Art
și Prietenii Elevilor Nr.1.

5 | COORDONATORI


Prof. Înv. Primar Toma Nicoleta - Școala Gimnazială Numărul 1 Bistrița


Prof Înv. Primar Drăguș Emiliana - Liceul de Arte Corneliu Baba Bistrița

6 | GRUP ȚINTĂ
Concursul

se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-10 ani ,din

învăţământul preșcolar (grupa mare) și copiilor din învățământul primar ,a
grădinițelor/școlilor din municipiul Bistrița.
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7 | COLABORATORI
Cadre didactice și părinții copiilor .

8 | CONDIȚII DE PARTICIPARE
Concursul se organizează în două secțiuni:

SECȚIUNEA I
Tema concursului: „COPIII COLOREAZĂ BISTRIȚA DE ACASĂ”
Se adreseaza copiilor din grupa mare , clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a , care
vor participa cu lucrări colorate puse la dispoziție în cartea de colorat
„COLOREAZĂ BISTRIȚA”. Desenele în format electronic pot să fie descărcate și
listate de pe site-ul Liceului de Arte Corneliu Baba – Bistrița și a Școlii Gimnaziale
Numărul 1 –Bistrița.Dacă nu există posibilitatea de listare, se pot realiza desene,pe
aceeași temă.

Click pe link-urile de mai jos
https://scoala1bistrita.ro/reviste/coloreaza_bistrita.pdf
http://licartebn.ro/index.php?option=com_filecabinet&task=download&cid[]=8

Copiii participanți colorează (tehnica este la alegere) cât mai corect și mai creativ
desenele respective.

Pentru Secțiunea II consultați pagina următoare.
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SECȚIUNEA II

Tema concursului: „COPIII DESENEAZĂ BISTRIȚA DE ACASĂ”
Se adresează elevilor din clasele a II-a , a III-a și a IV-a, cu desene realizate individual,
finalizate în creioane colorate sau culori de apă. Tema de inspirație o reprezintă
istoria, legendele și monumentele orașului Bistrița, iar prin desenarea și colorarea
creativă ,copiii pot să descopere cultura și civilizația locală a orașului.
Material suport:
„Cultură și civilizație la Bistrița - manual pentru ciclul primar” care poate să fie
descărcat în format electronic de pe site-ul Liceului de Arte Corneliu Baba – Bistrița
și a Școlii Gimnaziale Numărul 1 – Bistrița.

Click pe link-urile de mai jos
https://scoala1bistrita.ro/reviste/cultura_si_civilizatie_la_bistrita.pdf
http://licartebn.ro/index.php?option=com_filecabinet&task=download&cid[]=3

Copiii participanți desenează și colorează (tehnica este la alegere) cât mai creativ
pe teme inspirate de istoria, legendele și monumentele orașului Bistrița.
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9 | TRIMITEREA LUCRĂRILOR :
Lucrările finalizate se fotografiază/scanează și se transmit electronic pe adresa
de e-mail coloreazabistrita@yahoo.com.
Imaginea este însoțită de următoarele informații:

Numele si prenumele copilului

…………………………

Clasa / Grupa

…………………………

Unitatea școlară

…………………………

Cadrul didactic coordonator

…………………………

Secțiunea

…………………………

Adresa electronică de contact

…………………………

Telefon de contact coordonator

…………………………

La ambele secțiuni se poate participa cu lucrări în format A4 sau A3. Fiecare
copil participă cu o singură lucrare, indiferent de secțiunile concursului .
Evaluarea lucrărilor va fi realizată de către un juriu de specialitate, după criterii
bine stabilite: respectarea temei concursului, originalitate, creativitate, fantezie,
îndemânare. Decizia juriului este incontestabilă. Nu vor fi jurizate lucrările în
care se observă intervenția adultului. Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe
pagina de facebook Coloreaza Bistrita,dar și pe site-ul celor două instituții , în
data de 1 iunie 2020.
Se vor acorda premiile I, II, III şi mențiuni pentru fiecare secțiune , diplome de
participare. Fiecare cadru didactic/părinte va primi diplomă de îndrumător.
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Premiile constau în cărți ‘Colorează Bistrita “și “ Cultură și civilizație la Bistrița
“,truse “Micul ucenic”(acuarele,minipânze,seturi de culori,pensule).
Lucrările reprezentative sunt selectate și prelucrate într-un album electronic,
realizat până în data de 15 iunie 2020.
Imaginea lucrărilor participante poate să fie utilizată în scopul promovării
proiectului prin intermediul celor două școli, dar lucrările originale rămân
copiilor participanți.

Data limită de primire a lucrărilor este 29 MAI 2020, ORA 09:00.

Participarea la concurs este gratuită.
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LICEUL DE ARTE “CORNELIU BABA”
BISTRIȚA

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
BISTRIȚA

B-dul Independenţei, Nr. 3-5

B-dul Independentei, Nr. 46

Localitatea Bistriţa

Localitatea Bistriţa

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Cod poştal 420 170

Cod poştal 420184

România

România

office@licartebn.ro

generalaunu@bn.rdsnet.ro

0263 234 910 Doar telefon

0263 236 049 Telefon / fax

0263 236 492 Telefon / fax

https://www.scoala1bistrita.ro/

0771 624 563 Digimobil
http://www.licartebn.ro/

PERSOANE DE CONTACT:

Prof. Înv. Primar Toma Nicoleta

Tel. 0747020041

Prof. Înv. Primar Drăguș Emiliana

Tel. 0764296017
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