
\&quot;Bucuria Invierii\&quot; pentru copiii talentati
Desenul, pictura pe sticla, lemn si piatra, colajele, felicitarile, obiectele decorative si oale incondeiate se
vor transforma, toate, in "masuratorii" talentului copiilor, in cadrul primei editii a Concursului National
de Creatie Artistico-Plastica "Bucuria Invierii". 31 martie este data limita pana la care copiii talentati se
pot inscrie la evenimentul care, cu doar cateva zile inainte de marea sarbatoare a Invierii Domnului,
promite sa le aduca premii frumoase celor mai buni dintre ei. Evenimentul este organizat de Asociatia
Crestin Ortodoxa Acord si de Centrul Şcolar pentru Educatie Incluziva nr.
  
  1 Sibiu si face parte din proiectul "Lasati copiii sa vina la Mine", derulat de Asociatia Acord. 
  
  Premii frumoase si o expozitie
  
  "Bucuria Invierii" este un concurs care se adreseaza unui numar cat mai mare de micuti, care vor invata,
astfel, sa se exprime si altfel decat prin viu grai. Obiectivele evenimentului sunt, printre altele, acelea de a
educa dragostea fata de traditii a copiilor, de a dezvolta potentialul creativ al prichindeilor cu dizabilitati,
de incurajare a activitatilor umanitare prin ajutorarea copiilor proveniti din familii defavorizate si a
schimbului de experienta intre scoli. 
  
  Daca toti prichindeii care se simt talentati mai au timp berechet la dispozitie pentru a pregati o lucrare,
punctul culminant al evenimentului va fi atins pe 3 aprilie, cand va avea loc jurizarea, pentru ca in 5
aprilie, la Biblioteca Judeteana ASTRA Sibiu sa fie organizata festivitatea de premiere. Organizatorii le
promit micilor talente premii in bani, in valoare de 500 de lei, dar si ghiozdane, carti si rechizite, care vor
ajunge si la copiii care vor primi mentiune. Pe langa acestea, toti participantii vor fi "cadorisiti" cu cate o
diploma de participare. 
  
  Evenimentul vine ca o pregatire sufleteasca pentru marea sarbatoare crestina a "Invierii Domnului",
toate lucrarile urmand sa faca parte dintr-o expozitie ce se va desfasura in perioada 2-6 aprilie la
Biblioteca Judeteana ASTRA Sibiu. Informatii suplimentare se pot obtine de la Asociatia Acord, preot
Ilie Arseniu.
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