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ORDIN
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului municipal de desen şi menaj artistic
cu genericul „Mărţişor -2016”

In temeiul prevederilor Planului complex de activitate a DGETS
pentru anul de studii 2015-2016, întru susţinerea şi prom ovarea valorilor
cultural - estetice naţionale, ridicarea nivelului de educaţie estetică a
copiilor de vîrstă preşcolară în vederea realizării documentelor de politici
educaţionale în domeniul învăţămîntului preşcolar din Republica
M oldova şi a obiectivelor prevăzute de Curriculumul educaţiei copiilor de
vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) la iniţierea în percererea operelor
de artă plastică, cunoaşterea mediului, se emite următorul ORDIN:
1. A aproba Regulamentul concursului municipal de desen şi menaj
artistic cu
genericul „Mărţişor - 2016” (Anexa nr.l).
2. Secţia m anagem ent preşcolar va organiza şi desfăşura concursul
municipal de desen şi menaj artistic cu genericul „M ărţişor - 2016” ,
conform Regulamentului în vigoare.
3. A desemna responsabili de organizarea şi desfăşurarea concursului
municipal „Mărţişor - 2016”, specialiştii principali/metodişti T. Bostan,
E. Buşilo, N. Prepeliţa, V. Pelivan, A. Monacu.
4. A aproba componenţa juriului concursului municipal „Mărţişor 2016” (Anexa nr.2).
5. Contabilitatea centralizată a DGETS (dna Tatiana Popova) va aloca
mijloace financiare pentru premierea învingătorilor concursului municipal
„Mărţişor - 2016” . (Anexa nr.3)
6. Se desemnează responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului
ordin dna A. Monacu, responsabil de activitatea secţiei management
preşcolar a DGETS.
7. Controlul realizării prevederilor ordinului dat se pune în sarcina
dnei V. Negrei, şef adjunct Direcţie generală.
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Regulamentul
Concursului municipal de desen şi menaj artistic
cu genericul „Mărţişor -2016”

I. Noţiuni generale
Concursul de desen şi menaj artistic cu genericul „Mărţişor -2016”
se organizează
de către DGETS a Consiliului municipal Chişinău.
Concursul va contribui la ridicarea nivelului artistic, realizarea
documentelor de politici educaţionale în domeniul învăţămîntului
preşcolar din Republica Moldova şi a obiectivelor prevăzute de
Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani),
Standardele de învăţare şi dezvoltare a copiilor de la naştere până la 7 ani,
Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile
de educaţie timpurie la desen şi menaj artistic.

II. Modul de organizare şi desfăşurare a concursului
Lucrările vor fi confecţionate din diferite materiale din natură,
respectînd
Regulile de igienă şi securitate în timpul lucrului:
- lucrările de menaj artistic şi desenele vor fi prezentate la DGETS
(biroul
32); pe panouri, suporturi portative la data de 29.02.2016
- la concurs participă cadrele didactice, copiii de la vîrsta de 3-7
ani;
- desenele vor fi executate în acuarelă, guaşă, colaj, stofa, aţă,
deşeuri,
materiale din natură evitînd materialele care se şterg uşor şi cele
toxice;
- pe fiecare lucrare să se indice numele, prenumele executantului şi
instituţia
de învăţămînt preşcolar;

III. Obiectivele concursului:
- descoperirea şi promovarea de noi talente,
- cultivarea dragostei pentru arta şi tradiţiile naţionale;

- consolidarea cunoştinţelor privind datinile şi obiceiurile de
primăvară;
- stimularea sensibilităţii artistice privind aceste obiceiuri,
importanţa păstrării tradiţiilor naţionale;
- formarea priceperilor de reflectare artistico - plastică a obiectelor
de artizanat;
- dezvoltarea gustului estetic şi atitudinii juste faţă de frumos;
- dezvoltarea sentimentelor şi reprezentărilor artistice;
- dezvoltarea abilităţilor creatoare (creativitate);
- încurajarea schimbului de experienţă între copii, cadre didactice şi
părinţi.

III. Criteriile de apreciere:
-

originalitatea şi expresivitatea lucrărilor;
prom ovarea solidarităţii între generaţii - copii, adulţi;
calitatea materialului folosit;
inovaţie, inventivitate, ecomărţişoare;
plasarea reuşită a elementelor decorative - expresivitate:
arangarea compoziţiilor pe panouri, suporturi şi standuri.

VI. Premierea învingătorilor
- membrii juriului vor desemna cele mai originale lucrări, acordînd
nominalizări onorifice şi diplome de participare.

Participanţii la concurs vor lua cunoştinţă de prevederile
prezentului Regulament asumîndu-şi responsabilitatea pentru a-1
realiza.
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Com ponenţa juriului pentru desfăşurarea
concursului municipal de desen şi menaj artistic
cu genericul „Mărţişor -2016”

Preşedinte
Vicepreşedinte

T. Nagnibeda - Tverdohleb, şef Direcţie generală
V. Negrei, şef adjunct Direcţie generală
Membrii juriului

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A. Monacu
T. BostanE. Buşilo
N. Prepeliţă
V. Pelivan
M. Sîrbu

7. E. Vorotneac

specialist principal / metodist al DG ETS
specialist principal / metodist al DGETS
specialist principal / metodist al DGETS
- specialist principal / metodist al DGETS
specialist principal / metodist al DGETS
- preşedintele Consiliului municipal al sindicatului
educaţiei şi ştiinţei
■purtător de cuvînt al DGETS

