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PARTENERI:
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ARGUMENT:
Se spune că primăvara începe cu un mărţişor. Acest mic şi gingaş obiect
decorativ este oferit în prima zi a lunii Martie persoanelor dragi nouă pentru a le
aduce noroc, bunăstare şi fericire.
Strâns legat de tradiţia românească, mărţişorul este unul dintre cele mai iubite
şi păstrate obiceuri, transmise an de an, de la o generaţie la alta. Semnificaţia
mărţişorului este şi în ziua de azi aceeaşi- simbol al primăverii.
În 1 Martie, trifoiul cu patru foi, potcoava, hornarul etc. prinse cu un şnur de
culoare albă şi roşie devin mici talismane care până la sfârşitul lunii au menirea de a-i
proteja pe cei care îl poartă. Cei care se bucură cel mai mult de acest obicei şi îl
aşteaptă cu multă bucurie sunt copiii.
Prin acest concurs dorim să punem la încercare creativitatea copiilor, care sub
îndrumarea cadrelor didactice, vor avea posibilitatea de a realiza mărţişoare din
diverse materiale. Pentru că de Mărţişor dăruieşti, intenţionăm să insuflăm copiilor
dragoste şi respect pentru cei din jur, compasiune şi generozitate. În acest sens,
mărţişoarele confecţionate cu multă migală vor fi donate copiilor care provin din
familii defavorizate şi bătrânilor.
SCOP:
 Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al preşcolarilor;
 Dezvoltarea unor comportamente pozitive faţă de cei din jur (altruism,
compasiune, respect, acceptare).
OBIECTIVE:
 Cunoaşterea legendei mărţişorului şi a tradiţiilor specifice zilei de 1 Martie;
 Dezvoltarea respectului şi a interesului pentru păstrarea tradiţiilor româneşti
care marchează sosirea primăverii;

 Cultivarea spiritului de colecţionare a unor deşeuri refolosibile, a unor
materiale din natură în vederea utilizării lor în lucrările practice;
 Stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor prin activităţi practice;
 Implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în acţiuni cu caracter umanitar.
GRUP ŢINTĂ: Preşcolarii şi cadrele didactice
SECŢIUNE:
1. Quilling- mărţişoare din diverse materiale, inclusiv materiale din natură sau
materiale reciclabile
2. Confecţii- mărţişoare din diverse materiale, inclusiv materiale din natură sau
materiale reciclabile
ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
Alb Ionela
Cioban Aurelia
Pintea Minerva
Jecan Lidia

Bîgi Timea
Marin Rodica
Sale Claudia

Belișică Elena
Moldovan Lenuța
Zaha Aurica

RESURSE:
a) UMANE: cadrele didactice şi preşcolarii din unităţile de învăţământ
preşcolar din judeţ;
b) MATERIALE: lucrările copiilor, panouri pentru expoziţie, diplome pentru
copii, diplome de participare şi adeverinţe de implicare în acţiuni cu caracter
umanitar pentru cadrele didactice;
c) DE TIMP: 12.02.- 23.02.2018 – faza locală
10.02.2016 - 24.02.2018 - trimiterea lucrărilor
01.03.2018 - faza interjudețeană
02.03.2018 - 10.05.2018 - trimiterea diplomelor
DISEMINARE:
 Invitaţii la expoziţiile organizate;
 Expoziţie cu lucrările copiilor în grădiniţă;
 Mediatizare pe site- uri de specialitate: www.didactic.ro,
www.educatoarea.ro;
 Mediatizare în presa locală.

FINALITĂŢI:
 Expoziţii;
 Diplome de participare pentru toţi copiii înscrişi la concurs;
 Diplome pentru copiii câştigători pe secţiuni şi pe categorii de vârstă;
 Adeverinţe pentru cadrele didactice îndrumătoare.
PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Claudia Sale, tel. : 0740198212
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul este gratuit – nu se percepe taxa de participare.
Concursul se adresează preşcolarilor şi cadrelor didactice.
1. Etapa locală: 12.02.-23.02.2018
Pentru etapa locală copiii vor realiza sub îndrumarea cadrului didactic
mărțișoare din diverse materiale, inclusiv materiale din natură sau materiale
reciclabile, folosind tehnica dorită. Mărţişorul se va prinde pe eticheta (Anexa 3) cu
ac sau cu agrafă de birou, nu lipit. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim
trei mărţişoare, indiferent de secţiunea la care se înscrie.
Mărţişoarele copiilor vor fi realizate în tehnica de lucru dorită.
2. Etapa interjudețeană: 10.02.-24.02.2018
Înscrierea la faza interjudețeană se face în perioada 10.02.2018 – 24.02.2018.
Lucrările împreună cu fișa de înscriere (Anexa 1), acordul de parteneriat(Anexa 2) în
dublu exemplar și un plic autoadresat se trimit la adresa grădiniței până la data de
24.02.2018, data poștei.
Diplomele pentru copii și adeverința pentru cadrul didactic îndrumător se vor
trimite prin poștă în plicul autoadresat.
Lucrările se trimit până în data de 24.02.2018. la adresa:
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
Str. Kossuth Lajos, Nr. 73,
Loc. Zalău
Jud. SĂLAJ
Cu menţiunea: Pentru concursul ”MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE”
3. Etapa interjudețeană: 01.03.2018

Se vor juriza lucrările și se vor acorda premiile I. II. III, pe categorii de vârstă/
pe secțiune. Se va organiza o expoziție cu lucrările participante la concurs, expoziție
care va fi deschisă publicului.
Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie formată din cadre didactice
din grădiniţa organizatoare a concursului:
Comisia de evaluare a lucrărilor
 Prof. Alb Ionela
 Educ. Belișică Elena
 Prof. Bîgi Timea
 Prof. Pintea Minerva
 Prof. Sale Claudia
Criterii de evaluare a lucrărilor:
 Respectarea temei concursului
 Originalitate
 Creativitate
 Acurateţe.
Comisia de organizare a expozitiei:


Prof. Cioban Aurelia



Prof. Moldovan Lenuța



Prof . Sale Claudia

Se vor acorda premii I, II, III, la fiecare secţiune, pe categorii de vârstă.
Toţi copiii înscrişi la concurs vor primi diplome de participare.
Cadrele didactice vor primi diplome de participare şi adeverinţe.

Anexa 1
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE
”MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE”
Ediția a IV-a
Martie 2018

Nume cadru didactic: …….............................………………………………..
Unitatea de învăţământ: ....................................................................................
Str: ............................................................................ Nr. ......................
Localitatea: ....................................................................
Judeţul: ............................................
Telefon cadru didactic: ...................................................
Adresa e-mail cadru didactic: ……....................................................................

Nr.
Crt
.
1.

Numele şi prenumele
copilului

Grupa

Titlul lucrării

Secţiunea

2.
3.

Director,

Cadru didactic,

Anexa 2
GRĂDINIŢA CU P.P NR 5
STR.Kossuth Lajos NR.73
Loc. Zalău, Jud.Sălaj
TEL.: 0260619818
E-MAIl: gradinita5zalau@yahoo.com
NR. . ……………/……………………......

UNITATEA...........................................…........................
ADRESA ...........................................................................
Loc:.......................................Jud..................... ....................
TEL.:…………………...........................................
E-MAIL:……………….........................................
NR. . ……………/…….……………………........

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi,………………….
I. Părţile contractante:
 Grădiniţa cu P.P. NR 5 ZALĂU, str. Kossuth Lajos, nr.73, judeţul Sălaj, reprezentată prin director
prof. SALE CLAUDIA-ALEXANDRINA în calitate de APLICANT,
şi
 Unitatea de învăţământ …...………….……………………………….......................
reprezentată prin director …………….………………………………. şi ed./inst./prof.
......…………………………………….…………. ……….în calitate de PARTENER.
II. Obiectul contractului:
Prezentul acord de parteneriat are drept scop colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin proiectul Concurs Interjudeţean
de Creaţie „MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE”.
III. Grup ţintă: preşcolari şi cadre didactice.
IV.Obligaţiile părţilor:
A)Aplicantul se obligă:
- să informeze grădiniţele despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările preşcolarilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să desemneze comisia de jurizare şi să asigure jurizarea corectă a lucrărilor;
- să mediatizeze rezultatele concursului pe site- uri de specialitate şi în presa locală;
- să emită diplome pentru copii şi cadre didactice;
- să distribuie diplomele pentru copii, precum şi diplomele şi adeverinţele pentru cadrele didactice.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în grădiniţă;
- să selecteze lucrările preşcolarilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să permită copiilor să-şi exprime liber creativitatea;
-să distribuie preşcolarilor diplomele.
V.Durata acordului:
Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării
acestuia.
Este valabil pe perioada semestrului al II-lea din anul şcolar 2017–2018.
VI. Clauze finale ale acordului:
Concursul Judetean de Creaţie „MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE” face parte din categoria
activităţilor extracurriculare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din
judet şi din ţară.

DIRECTOR,
Prof. Sale Claudia-Alexandrina

DIRECTOR,

Anexa 3
ETICHETE

Numele preşcolarului..............................................................
Grupa.......................................................................................
Gradinita .................................................................................
Loc. .............................................Jud. ....................................
Cadru did. Îndrumător.............................................................

Numele preşcolarului..............................................................
Grupa.......................................................................................
Gradinita .................................................................................
Loc. .............................................Jud. ....................................
Cadru did. Îndrumător.............................................................

Numele preşcolarului..............................................................
Grupa.......................................................................................
Gradinita .................................................................................
Loc. .............................................Jud. ....................................
Cadru did. Îndrumător.............................................................

