
OLIMPIADA „MEȘTEȘUGURI ARTISTICE TRADIȚIONALE” 

 Regulament de organizare a fazei județene pe județul Suceava 

Ediția a XIX-a, 10 mai  2014 

Organizatori : Ministerul Educației Naționale, prin Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, 

în colaborare cu Palatul Copiilor Suceava 

Data : 10 mai 2014, ora 10.00 

Locația : Iullius Mall Suceava 

Secțiuni :   

 Țesut 

 Cusut/ brodat 

 Confecționat port popular 

 Confecționat păpuși 

 Confecționat podoabe 

 Împletit 

 Artă decorativă 

 Confecționat măști 

 Pictat icoane pe sticlă 

 Pictat icoane pe lemn 

 Pictură naivă 

 Încondeiat ouă  

 Prelucrare lemn, os, fier 

 Olărit 

 Modelat ceramică 

Condiții de participare :  

Pot participa copii cu vârsta între 6-18 ani care se manifestă , prin instrucția și educația 

primite în familie sau la școală, ca adevărați creatori de artă populară, cunoscători ai 

secretelor meșteșugului artistic tradițional, al specificului artizanal din satul de origine, 

având calitățile de dexteritate tehnică și simț artistic propriu unui artist autentic, provenind 

din mediul rural, membri ai cercurilor de profil de arta populară, din școli sau cluburile 

elevilor din mediul rural sau urban. 

Participă echipele selectate în prealabil la faza pe unitate de învățământ, club sau palat al 

copiilor și elevilor. Fiecare UNITATE ȘCOLARĂ și/sau CONEXĂ POATE FI REPREZENTATĂ DE 

MAXIM 5 ELEVI PENTRU PARTICIPAREA DIRECTĂ – selecționați, în prealabil, la nivel de 

unitate școlară și/sau conexe – pentru unul din meșteșugurile tradiționale. Fiecare elev va 

participa în cadrul concursului la o secțiune. 

 



Concursul constă în prezentarea unor produse brute sau semifinite pe care concurentul le 

va desăvârși în timpul concursului. 

Elevul trebuie sa demonstreze că posedă  cunoștințe temeinice legate de practicarea 

meșteșugului, că stăpânește practic tehnicile privind confecționarea, modelarea și 

decorarea artistică a produselor, conform tradiției. 

Materialele de lucru NU  sunt   asigurate de către organizatori. 

Prezența în concurs va fi aprobată exclusiv în costum popular, reprezentând portul popular 

specific zonei de rezidență pentru fiecare concurent. Se va evita utilizarea materialelor 

neconvenționale ( nailon etc. ) in confecționarea pieselor de port popular. 

Lucrările prezentate pentru concurs vor trebui să respecte tradiția locală a genului, lăsând 

loc exprimării talentului și forței de creație proprii, însă, manifestate în deplin respect 

pentru spiritul original al tradiției populare. 

Jurizarea * va fi asigurată de o comisie de jurizare, constituită din specialiști, prezidată de 

doamna inspector de specialitate educație permanentă Tatiana Vîntur. 

La faza națională vor participa câștigători ai titlului de laureat pe fiecare meșteșug 

reprezentat la faza județeană. 

Prin prezentul regulament, participanții ( elevi, profesori, însoțitori) la faza organizată la 

nivelul județului Suceava a Olimpiadei „Meșteșuguri artistice tradiționale” își dau acordul ca 

fotografiile realizate de către personalul Palatului Copiilor Suceava și al Inspectoratului 

Școlar Județean Suceava, în care sunt ilustrați personal sub formă de portret, 

grup/individual sau în timpul lucrului, precum și obiectele acestora să fie făcute publice. 

În e-mailul cu fișa de înscriere sunteți rugați sa precizați exact meșteșugul la care vă 

înscrieți, unul dintre cele din listă și nu din afara listei. Cei care nu se încadrează intr-unul 

dintre meșteșugurile precizate mai sus vor fi descalificați. 

Înscrieri se pot face PÂNĂ ÎN DATA DE 7 MAI 2014 la 

Palatul Copiilor Suceava – Str. Dragoș Vodă nr 13, Suceava 

pe adresele de e-mail : pcsuceava@gmail.com în atenția doamnei profesor Petronela Rusu / 

petra.rusu@yahoo.com 

CEI CARE NU TRIMIT FIȘA DE ÎNSCRIERE PÂNA ÎN DATA DE 7 MAI 2014, NU VOR PUTEA 

PARTICIPA LA FAZA JUDEȚEANA A OLIMPIADEI „MEȘTEȘUGURI ARTISTICE TRADIȚIONALE” 

*Fiind  un concurs extrașcolar bazat pe probe practice NU se accepta contestații, în 

conformitate cu regulamentul de organizare al concursurilor școlare! 

  

  

mailto:pcsuceava@gmail.com

