Artă și meșteșug de Paște
Atelierul tradițiilor
Biblioteca CCD Dâmbovița organizează, în perioada 30 martie – 30 aprilie 2018,
expoziția de ouă încondeiate.
Invitația este adresată bibliotecarilor școlari și cadrelor didactice din unitățile
de învățământ din județ.
SCOPUL ACTIVITĂȚII
Tradițiile reprezintă tezaurul de valori culturale și spirituale ale poporului român. În
acest context, Paștele, cea mai veche și importantă sărbătoare a creştinătăţii, este prin,
sacrificiul lui Iisus Hristos, singura minune care se arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi
(Arsenie Boca). Urmând modul în care sunt reflectate valorile în societate, dar și realitățile
socio-umane și intelectuale întâlnite în viața de zi cu zi, constatăm nevoia organizării de
activități care să mobilizeze bibliotecarii și cadrele didactice în coordonarea unor proiecte
educaționale la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, prin intermediul cărora să
cultive sentimentul elevilor pentru valorificarea și perpetuarea obiceiurilor tradiționale
românești în cadrul atelierelor plastice.
Din această perspectivă, încondeierea ouălor are o semnificație străveche în tradiția
românească, fiind o mărturie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale. De aceea, oul roșu
este purtătorul unor conotații profunde legate de învierea lui Hristos și de reînnoirea naturii,
creștinii s-au ostenit să-l încondeieze, desenând cu ceară motive decorative ancestrale.
Rezultatul final va consta în selectarea celor mai reușite exponate care valorizează
credința și obiceiurile locurilor din care provin.
În plus, activitatea se dorește a fi și un pretext care să dirijeze bibliotecarul și cadrele
didactice din școală în vederea pregătirii elevilor pentru respectarea și promovarea identității
spirituale în contextul educației moral-civice-religioase a acestora.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
-

La activitate participă bibliotecarii școlari și cadrele didactice având proiectul de activitate și
produsele finale realizate în cadrul atelierelor de creație.

-

Atelierele de creație vor fi organizate în perioada 26-28 martie 2018

-

Data predării exponatelor: 29 martie 2018 la Biblioteca CCD Dâmbovița

-

Fiecare participant se poate înscrie la adresa de e-mail: manueladragoș@yahoo.com,
completând fișa de înscriere cu următoarele date: numele și prenumele, unitatea școlară de
proveniență, nr. de telefon, e-mail personal, nr. de exponate:

-

Fiecare participant va completa fișa de feed-back la primirea adeverinței
Exponatele vor fi amenajate într-o expoziție în holul Casei Corpului Didactic Dâmbovița și
vor putea fi admirate în perioada 30 martie-30 aprilie 2018, zilnic între orele 8.00-16.00.

