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Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iaşi organizează în ziua de 2 martie 2013 Concursul  Naţional 

,,Popas pe tărâmul fanteziei – Tehnica Quilling”, Ediţia a III-a. Acţiunea va avea loc la Liceul 

Teoretic ,, Miron Costin’’ Iaşi, Str. Muşatini, Nr. 12. 

Concursul se adresează tuturor cadrelor didactice, preşcolarilor şi elevilor claselor I-XII. 

  

MOTIVAREA PROIECTULUI: 

 Dorinţa de a implementa această artă şi în rândul copiilor, încă de la vârste mici, reprezintă un 

prilej de a le cultiva acestora spiritul estetic şi simţul artistic, de a le stimula creativitatea, 

perspicacitatea în gândire şi în acţiune, de a-i educa în spirit ecologic, prin conştientizarea 

oportunităţii refolosirii hârtiei pentru crearea de lucrări în tehnica Quilling. 

  OBIECTIVELE URMĂRITE: 

 Promovarea artei Quilling prin expoziţiile realizate în cadrul concursului;  

 Cultivarea unor valori etice, morale, estetice, ecologice, în conformitate cu nevoile societăţii 

actuale, în context intercultural; 

 Cizelarea spiritului critic prin exprimarea propriei opinii şi prin participarea activă la 

evenimentele derulate; 

 Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii participanţilor;  

 Încurajarea unor atitudini de colaborare / competiţie prin intermediul acţiunilor propuse. 

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii şi elevii claselor I – XII 

SECŢIUNI PROPUSE: 

          ● I- Mărţişoare  

          ● II- Felicitări de 1 Martie şi de 8 Martie 

          ● III- Colaje de primăvară 

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE ȘI DESFĂŞURARE: 

 Lucrările vor fi trimise prin poştă la adresa Liceul Teoretic ,, Miron Costin’’ Iaşi, Str. 

Muşatini Nr. 12 sau direct la secretariat, până la data de 28 februarie 2013 (data poştei).  
 Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal la cadrele didactice organizatoare; 

 Vor fi specificate pe plic: adresa pentru corespondenţă, numărul de telefon şi/sau adresa de 

e-mail, iar pe fiecare lucrare – secţiunea, titlul lucrării, numele şi prenumele 

preşcolarului/elevului, grupa /clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător şi 

instituţia de învăţământ; 
 Lucrările nu se restituie! Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate organizatorului; 

 Taxa: 5 RON/lucrare pentru Secţiunea Mărţişoare şi 7 RON/lucrare pentru celelalte două secţiuni. 

Aceasta poate fi trimisă direct în plicul cu lucrări sau prin mandat poştal pe adresa liceului. 

 Toate cadrele didactice şi elevii care vor participa la concurs vor primi diplome de  participare; 

 Lucrările concursului vor fi expuse în cadrul liceului şi vor fi premiate de un juriu de specialitate, 

pe cicluri de învăţământ, în data de 2 martie 2013, ora 9. 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi profesorii organizatori: Dumitraşcu Maria-

Monica, (tel. 0745.918.464, e-mail: marycontesina@yahoo.com, Honceriu Geanina, (tel. 0744.271.361, 

e-mail: honceriug@yahoo.fr.), Târzianu Larisa(tel : 0745323738, email: tarzianularisa@yahoo.com), 

Mazga Diana (tel: 0724547602, email: mazgadiana@yahoo.com), Avasâlcei Neculai (email: 

avasalcei@yahoo.com) sau la sectretariatul liceului (tel. 0232/257.408). 
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