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CONCURSUL  NAŢIONAL 
,,MĂRŢIŞORUL - TRADIŢIE ŞI SIMBOL” 

EDIŢIA A VII-A 
2015 - 2016 

 
                                                                                                                Motto: 
                                                                   “În mintea mea e iarnă, dar  în sufletul meu e  
                                                                                               o  primăvară permanentă.” 
                                                                                                               (Victor Hogo) 
Organizator:  Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” Iaşi 

Parteneri:  
                         Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

                         Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi 

                         Şcoala  Gimnazială Gîrbeşti, Ţibana, Iaşi 

                         Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Huşi, Vaslui  

                         Asociația Culturală „Vatra Strămoşească” Huşi, Jud. Vaslui 

                         Şcoala Gimnazială „ Alexandra Nechita”,  Vaslui 

                         Biserica ,,Sfântul Mare Mucenic Mina”, Iaşi 

                         Școala Specială “Constantin Păunescu”, Iași 

                         Colgiul Tehnic Infoel, Bistrița 

                         Școala Gimnazială „Vadu Moldovei”, Suceava 

                         Școala Gimnazială „Constantin Platon”, Bacău 

                         Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Tg. Neamț 

                         Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași 

                         Școala Gimnazială ”George Călinescu”, Iași 

                         Şcoala Gimnazială ”Fănuș Neagu”, Brăila 

                         Şcoala Gimnazială Nr. 3, Galați 

                         Școala Gimnazială Nr. 4 Borșa, Maramureș 

                         Școala Gimnazială ”Alexandru Rădulescu”, Mărculești, Ialomița 

                         Centrul Școlar pentru educație incluzivă, Tg. Jiu, Gorj 

                         Grădinița cu PP „Piticot”, Arad 

 

Iniţiator proiect:  Bibliotecar Tudora Georgeta 

Coordonatori:      
                         Profesor  Cârcu Diana  - Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” Iaşi 

                         Profesor  Parasca Domnica  - Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” Iaşi 

Echipa de lucru: 
Profesor Cârcu Diana – Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” Iaşi; tel. 0745138642 

Profesor Parasca Domnica - Şcoala Gimnazială,,Ion Creangă” Iaşi; tel. 0757420408 

Profesor  Tomulesei Elena – Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” Iaşi; tel. 0741271620 

Învăţător  Buzenchi Lia Diana - Şcoala Gimnazială,,Ion Creangă” Iaşi; tel. 0741375088 

Profesor  Hitruc Mihaela  - Şcoala Gimnazială,,Ion Creangă” Iaşi; tel. 0743119167 

Profesor Borș Ștefăniță – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași; tel. 0754856185 



 

ARGUMENT 
 

           Tradiţiile reprezintă un ansamblu de concepte, de obiceiuri, de datini şi de credinţe care 
se statornicesc istoriceşte în cadrul unor grupuri sociale sau naţionale şi care se transmit (prin 
viu grai) constituind pentru fiecare popor trăsătura lui specifică. Ele au o valoare deosebită, 
deoarece pot defini un popor atât din punct de vedere spiritual, cât şi ca spaţiu geografic sau 
istoric. Tradiţiile fac parte din sfera miraculoasă a simbolurilor, care au învăluit frumuseţea 
spirituală a omului în legendă, conferindu-i perenitate. Ele reprezintă chintesenţa unor valori 
create de o societate în evoluţia ei istorică şi pe care o păstrează cu sfinţenie din generaţie în 
generaţie. 
            Poporul nostru, ca rod a două civilizaţii vechi şi puternice, este un popor cu o bogată 
viaţă spirituală, cu variate tradiţii: în religie, ritualuri, magie şi mit. Omul, prin gândirea sa, a 
unit macrocosmosul (Universul) de microcosmos (Pământ-om). Pământ-om devine un simbol, un 
element care participă la alcătuirea miturilor. Asimilarea pământului cu femeia dătătoare de 
viaţă constituie un motiv universal al credinţelor arhaice, în tot spaţiul indo-european, care îşi 
are rădăcinile în acea credinţă a omului în obârşia sa terestră. 
             Femeia e un mit, un miracol al vieţii şi acum o numim PRIMĂVARA. 
             În trecerea sa perpetuă, timpul dăruieşte plaiului nostru veşminte pline de culoare  şi de 
meşteşug literar. 
            Galben, ca izvor de lumină şi putere, roşu- ca simbol al maturităţii, albul - ca dar al 
maturităţii şi păcii, iar verdele crud, simbol al înnoirii vieţii, a tinereţii. 
           Însuşi timpul se lasă comensurat şi denumit prin spaţiu şi culoare - E primăvară şi 
nicăieri nu e mai frumos ca la noi! 
           E sărbătoarea reîntineririi pe cuprinsul plaiului nostru, iar românul şi-a păstrat 
sărbătorile şi tradiţiile, ca semn al dăinuirii, al eternităţii. 

Convinşi că orice început îşi derulează cursul firesc spre un final pe care îl dorim cât mai 
îndepărtat, dar şi de faptul că spiritul de emulaţie antrenează deopotrivă copiii şi dascălii lor, 
ne dorim o participare activă  în demersul nostru spiritual. 
 
 
 
 
 



SCOPUL PROIECTULUI: 
 

 cunoaşterea şi preţuirea valorilor spirituale ale poporului român; 

 cultivarea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor; 

 păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale.  
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 

 stimularea activităţii de cercetare privind istoricul, tradiţiile şi legenda mărţişorului; 

 dezvoltarea interesului elevilor pentru înţelegerea şi păstrarea acestor tradiţii; 

 implicarea elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular; 

 cultivarea simţului estetic; 

 stimularea lucrului în echipă; 

 identificarea propriilor valori şi ale grupului/comunităţii din care fac parte. 

           
RESURSELE PROIECTULUI: 

 
 Resurse umane: bibliotecari, cadre didactice, preoţi, preşcolari şi elevi din clasele 

Pregătitoare – VIII, IX – XII din şcolile judeţelor Iaşi, Vaslui, Bacău, Suceava, 
Neamt, Bistrita, Galati, Brăila, Maramures   

 

 Resurse financiare: autofinanţare 
 

 Resurse de spaţiu: Clubul copiilor din Şcoala „Ion Creangă” Iaşi 
 

 Resurse materiale: 

 materiale pentru confecţionarea mărţişoarelor şi felicitărilor; 

 aparate foto şi cameră de luat vederi; 

 cărţi, reviste, ilustraţii. 

 
MEDIATIZARE: 
 

 prezentarea proiectului în revista bibliotecii „Strălucirea cărţii”, în revista şcolii 
„Mlădiţe” şi în ziarul „Evenimentul de Iaşi”; 

 afişul cu perioada desfăşurării concursului va fi expus la ISJ Iaşi şi la unităţile 
şcolare partenere în proiect ; 

 mediatizarea concursului pe www.didactic.ro . 
 
 

http://www.didactic.ro/


EVALUARE: 
 

 realizarea unei expoziţii cu lucrările participante la concurs; 

 realizarea unui CD ce va cuprinde aspecte din timpul desfăşurării activităţilor propuse 
în proiect; 

 premierea elevilor se va face ţinându-se cont de originalitatea şi creativitatea lucrărilor 
care participă la concurs.      

 
 
SECŢIUNI: 
 

 mărțișoare literare   

 mărţişoare 

 felicitări 

 
REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
 

 înscrierea participanţilor se va face prin completarea fişei de înscriere (anexa 1); 

 fişa va fi semnată şi ştampilată de directorul unităţii şi va trimisă în plicul cu lucrările 
elevilor; 

 fiecare cadru didactic va trimite şi un plic A4, autoadresat şi timbrat (3 lei- sau cost 
actualizat); 

 depunerea lucrărilor se va face până la data de 26 februarie 2016 (data poştei) pe 
adresa: Şcoala „Ion Creangă” Iaşi, Strada Toma Cozma nr. 119 B cu menţiunea 
„PENTRU CONCURS”; 

 un cadru didactic poate participa cu două lucrări la fiecare secţiune (în total 6 lucrări); 

 fiecare lucrare va fi etichetată în colţul din dreapta jos, pe verso, după modelul: 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI 
CLASA 
ŞCOALA 
LOCALITATEA 
ÎNDRUMĂTOR 
SECŢIUNEA 

 materialele şi tehnicile de lucru vor fi la alegerea elevilor şi a cadrelor didactice; 

 lucrările înscrise la concurs nu se restituie; 

 mărțișorul literar va fi cu scrieri la alegerea elevului. 

 
 
 



JURIZAREA LUCRĂRILOR: 
 

Comisia de evaluare va analiza  lucrările elevilor şi va fi alcătuită după cum urmează: 

 un delegat desemnat de ISJ Iaşi; 

 câte un delegat din şcolile partenere; 

 un preot al  Parohiei “Sfântul Mina” Iaşi. 
 

Creaţiile elevilor vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj hotărât de comisia de 
evaluare în ziua desfăşurării concursului.  

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă. Pe diplome va 
fi precizat şi numele cadrului didactic îndrumător. 

Diplomele vor fi semnate de ISJ Iaşi, Şcoala “Ion Creangă”Iaşi şi Biserica Sf. Mare 
Mucenic Mina Iaşi. 

ISJ va autoriza 25 % diplome premianţi la concurs din numărul toatal de participanţi, 

conform regulamentelor şcolare. 

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE! 
Se va organiza o expoziţie cu lucrările participante la Şcoala “Ion Creangă”Iaşi. 

Expoziţia va fi cu vânzare. Fondurile obţinute vor fi donate la Fundaţia “Solidaritate şi 
Speranţă” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei-Centrul de Asistenţă Socială şi Îngrijire la 
domiciliu pentru vârstnici Sf. Mina Iaşi. 
 
FINALITĂŢI AŞTEPTATE: 
 

 Îmbunătăţirea performantelor artistico-plastice prin însusirea unor tehnici de lucru noi 
şi variate; 

 Utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în funcţie de temele propuse; 

  Cultivarea respectului faţă de tradiţiile locale şi naţionale; 

  Abilitatea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educaţional care 
să motiveze copilul în cadrul procesului instructiv-educativ; 

  Abilitatea cadrelor didactice de a folosi aparatura modernă şi diverse programe  (IT). 
 
DISEMINAREA: 
 

 Publicarea proiectului pe www.didactic.ro;  

 Prezentarea proiectului la nivelul cercurilor pedagogice; 

 Prezentarea concursului în cadrul Consfătuirilor cadrelor didactice. 
 
 
 

http://www.didactic.ro/


ANEXA 1 

 
 
 

                                         FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

Unitatea de învăţământ:........................................................................ 
Localitatea/judeţul:....................................................... 
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 
..................................................................................... 
Adresa cadrului didactic (unde doriţi să primiţi diplomele premianţilor, în 
original): 
Str ............................................................  Nr ........... 
Localitatea..........…………Judeţul ............................. 
 
 
 
 
 
 
                   Tabel nominal cuprinzând elevii participanţi la concurs 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Secţiunea Clasa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 


