
                                               

În dar un mărţişor, o felicitare pentru cei dragi nouă!, 

atelier de creaţie *lansat pe perioada 15 II 2016 - 29 II 2016 

 

1. Coordonatorul: prof.Ştefan Florentina 

2. Data desfăşurării: 29 II 2016   

3. Durata activităţii: 1 oră, plus aplicaţiile 

zilnice anterioare, adică-  cele două 

săptămâmi de lucru; 

4. Grupul ţintă: elevii clasei a IIIa ,,B”, 18 

la număr;  

5. Parteneri implicaţi: elevii clasei, 

părinţii acestora, îndrumătoarea, etc. 

6. Obiective: - să confecţioneze felicitări 

originale, folosind materialele ce le au la 

îndemână - naturale, dar apelând şi la 

diferite produse sintetice, sau de ce nu , şi 

la cele reciclabile pentru a crea lucrări inedite;   

- să conştientizeze că o lucrare confecţionată manual este un cadou cu mult mai valoros (pentru)  cel 

căruia îi este acordat, deoarece însumează alături de multă muncă şi măiestrie întru a-l realiza, şi 

nenumărat de multe sentimente - fiind un câştig în plus pentru cel care realizează asemenea dar; 

       8. Resurse: materiale- materiale sintetice şi naturale, elemente reciclabile, adezivi diferiţi, culori şi  

accesorii diferite; 

                  umane: colectivul de părinţi, bunici, elevi, îndrumătoarea clasei aIIIa ,,B” 

9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului :Ţânând cont că nu au relizat suficiente felicitări 

şi mărţişoare pentru cei dragi în intervalul dedicat ,,Târgului  Mărţişorului”- ediţia a VII a în acest 

an, ne-am hotărât să ne mai acordăm o şansă spre a mulţumi pe toţi cei dragi nouă. Am mai 

organizat o activitate de confecţionare a acestor mici suveniruri pentru cei apropiaţi (cu acest prilej 

deosebit din viaţa comunităţii noastre).   În această manieră de lucru, am organizat şi o expoziţie cu 

vânzare, antrenându-i astfel şi pe cei dragi nouă în a licita produsele muncii noastre derulate de-a 

lungul celor două săptămâni de lucru, atât la şcoală, dar mai cu seamă, în timpul liber de acasă.  

10.  Rezultatele cred că au fost motivate de licitaţia desfăşurată ulterior, cu prilejul voluntariatului 

ce l-a desfăşurat clasa noastră, elevii fiind deosebiţi de motivaţi întru confecţionarea acestor mici 

amintiri de peste an, prilej prin care şi-au reviziut atitudinea anterioară acestui eveniment (deoarece 

au fost mai întâi la deschiderea festivă a târgului, inaugurată în biblioteca şcolii, luni, 29 II 2016), 

pentru ca mai apoi, comportamentul lor să se echilibreze, şi să ofere cu drag din partea familiilor o 

sumă condiderabilă- 155 de roni-  pentru fondul de carte al bibliotecii, implicit al şcolii, şi nu în 

ultimul rând beneficiarilor ei, care sunt tot ei,  elevii noştri. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: deoarece felicitările şi mărţişoarele au fost oferite celor 

apropiaţi sufletului lor, acest lucru i-a motivat de două ori mai mult pentru a le satisface gusturile, 

pretenţiile, şi a le respecta sentimentele familiale. 

12.  Sugestii, recomandări: continuarea acestor activităţi cu bune practici pe viitor. 

 

 

 



 

 


