III. megyei illusztráció pályázat - Rétyi Nyír mondája
http://www.legendarium.ro/a-retyi-nyir-mondaj
A brassói 15-ös Általános Iskola és a Dominó Egyesület III. alkalommal hirdeti
meg mondáinkat feldolgozó megyei illusztráció pályázatát, idén Rétyi Nyír mondája
címmel- előkészítő, I., II., III. és IV. osztályos magyar anyanyelvű diákok részére.
A legendát megjelenítő illusztráció rajzverseny célja, hogy betekintést nyerjünk
a gyerekek gondolatvilágába, megtudjuk, hogyan látják, oldják meg, hogyan
gondolkodnak.
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kibontakozására, helyet ad ennek bemutatására és díjazza a legötletesebb,
legtehetségesebb, legsikeresebb rajzokat, festményeket, kollázsokat.
A közismert Rétyi Nyír mondája egyike azoknak, melyek a kulturális- és
földrajzi ismereteket összekapcsolva, átfogó képet adnak az egyes történelmi időkről,
az adott kor népszokásairól, gondolkodásmódjáról, eszmeiségéről. Nemzetünk azon
történetei, melyek őrzik népünk kollektív tapasztalatait, archetípusait, illetve alapvető
erkölcsi normákat, kategóriákat sugallnak.
A pályázatra várjuk a legenda képi feldolgozását tartalmazó rajzokat,
festményeket, pasztell munkákat, színesceruza-, montázs-, vegyes tehnikával
készült alkotásokat. A beérkező alkotások 3 hét időtartamú kiállítás keretében
kerülnek bemutatásra a

15-ös Általános Gimnázium dísztermében. A beérkező

műveket korosztály szerint csoportosítjuk és díjazzuk, (0-IV osztály) I, II, III díjat,
valamint a Domino Egyesület jóvoltából 3 különdíjat hirdetünk meg. Idén a
Székelyföld Legendárium különdíját is elnyerhetik a legsikeresebb alkotások.
Minden pályázót, szülőt, pedagógust és érdeklődőt szeretettel várunk
2016. március 24-én 11.00 órától a díjátadó ünnepségre és kiállítás megnyitóra,
melyet 12.00 órától a Székely Legendárium Projekt jóvoltából egy rajzfilm
bemutató követ.
Helyszín: 15-ös Általános Iskola díszterme (magyar tagozat) Plevnei utca 2 (a
Sánta patikával szemben)

Benevezés: a pályázat a Brassó megyei és meghívott (az aradi Aurel Vlaicu,
a csíkszentdomokosi Cserealja, a zágoni Mikes Kelemen) általános iskolás
diákoknak (0-IV. osztály) szól.
A rajz témája a Rétyi Nyír mondából választott jelenet.
Minden tehnika megengedett (színesceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera,
kollázs, filc, tustinta, pác, vegyes tehnika, linometszet, stb).
A alkotásokat A4 - A3 -as méretben kérjük beküldeni vagy személyesen
leadni az alábbi címen: 15-ös iskola B épületében (magyar tagozaton): Scoala
Gimnaziala nr 15, Brasov, Str: Plevnei nr 2 - március 1o-ig.
A rajzlap hátoldalára kérjük feltüntetni a tanuló nevét, osztályt, az iskolát
és tanítója nevét. Köszönjük!
Élvezetes olvasást, sikeres alkotást, jó versenyzést!

