


ORGANIZATOR: IPLT ,,Tudor Vladimirescu”, mun. Chișinău 

COORDONATOR- INIȚIATOR: Chiper Valentina 

COORDONATORI PARTENERI: 

 Babenco Cristina,  Gimnaziul nr.31,  mun. Chișinău 

 Inna Avram, Complexul educațional cu învățământ special „Orfeu”, 

mun.Chișinău , str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr.4 

 Cozma Ana,  IP Complexul Educațional ,,Ilie Fulga”, mun. Chișinău ,                 

com. Stăuceni  

 Martinici Tamara,  LT ,,Gheorghe Ghimpu”, mun. Chișinău, s. Colonița 

 Renchez Natalia, IP Gimnaziu Ciobanovca, s. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi 

 Talpa Nadejda,  IP Gimnaziul Milești, s. Milești, r-nul Nisporeni 

TEMA CONCURSULUI: Concurs de creație literară și artistico-plastică ,,Magia 

Crăciunului” 

DOMENIUL CULTURAL – ARTISTIC,  LITERAR 

ARGUMENT 

 Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al 

păcii şi al liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim multă iubire şi 

căldură sufletească.         

            Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi 

credinţe, în realizări artistice, muzicale, coregrafice şi nu numai. Colindele, urările de 

belşug şi recoltă bogată sunt doar câteva din manifestările folclorice care fac din 

sărbătorile de iarnă unele din cele mai spectaculoase manifestări spirituale ale 

poporului nostru. În această perioadă, copiii, care ţin locul păstorilor şi magilor, 

cetele de colindători sfidează intemperiile vremii din dragoste pentru misiunea 

încredinţată lor pentru a duce, mai departe, această misiune din generaţie în generaţie. 

           Peste tot copiii sunt aceia pentru care minunile de Crăciun apar din cer, iar 

îngerii îi ţin în braţe şi îi veghează. Cunoaşterea şi practicarea obiceiurilor străbune 

de către copii contribuie la clarificarea raportului dintre individ, colectivitate şi 

tradiţie, contribuie la păstrarea nealterată a unui măreţ tezaur de spiritualitate creştină. 

DURATA:  o lună  (01-28 decembrie 2021) 



BENEFICIARI: 

 Direcți: elevi cu vârsta între 7– 16 ani; 

 Indirecți: cadre didactice, părinți. 

OBIECTIV GENERAL: 

Asigurarea mobilității în educație, prin cooperarea cadrelor didactice, a 

elevilor, prin schimbul de idei ce vizează obiceiurile și tradițiile de  Crăciun. 

OBIECTIVE:  

 valorificarea talentelor în domeniul educației literar-artistice; 

 facilitarea potențialului creativ al participanților prin activitatea de 

prezentare în fața camerelor de luat vederi; 

 antrenarea copiilor în activităţi de grup educaţional ;      

 implicarea tuturor factorilor educaţionali în realizarea unor sarcini de lucru 

din  cadrul proiectului; 

 împărtășirea valorilor autentice ale educației, de tipul: toleranță și 

nediscriminare, spirit de echipă, asumarea conștientă a rolurilor, civism. 

RESURSE:  

1) Umane: elevii, părinţii elevilor, cadrele didactice(diriginți), director.  

2) Materiale: sala de clasă, calculator, imprimantă, materiale informative, 

pliante, formulare google, aparat foto, camera video. 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: 

ETAPELE CONCURSULUI 

Concursul se va desfășura în următoarele etape: 

1. Lansarea proiectului: 01 decembrie.  

Campania de informare a comunității educaționale despre lansarea proiectului se 

va realiza prin intermediul unui video, a posterelor care se vor posta pe grupul de 

Facebook al proiectului  https://www.facebook.com/groups/4549324341946255  și 

pe site-ul instituției organizatoare liceuvladimirescu.md 

2. Înregistrarea instituțiilor de învățământ: 01-03 decembrie 

 Înregistrarea instituțiilor de învățământ în concurs, accesând link-ul 

https://forms.gle/MYWWdfov52pwfqvJ7.  

https://www.facebook.com/groups/4549324341946255
https://forms.gle/MYWWdfov52pwfqvJ7


 După completarea formularului de înregistrare, fiecare școală participantă va 

primi acordul de parteneriat pe poșta electronică. 

 Semnarea, ștampilarea și expedierea acordului de parteneriat la școala 

organizatoare (anexa 4), la adresa: magiacraciunului2021@gmail.com. 

3. Etapa locală (în instituție): 03-16 decembrie 

 În instituție se formează un grup de lucru cu un coordonator. 

 La nivel de instituție, se desfășoară concursul, anunțând termenele și colectând 

electronic lucrările. 

 Jurizarea la etapa locală se va desfășura în perioada 14-15 decembrie 2021. 

 Echipa locală va aprecia lucrările participanților din instituția de învățământ și 

va stabili laureații: Premiul Mare,  locul 1, locul 2, locul 3 sau mențiuni pentru 

fiecare secțiune (Clase primare, Gimnaziu, Cadre didactice) și pentru fiecare 

probă (Lapbook-ul sărbătorilor de Iarnă, Scrisoare către Moș Crăciun, ,,Să 

trăiți, să-nfloriți”). 

 Coordonatorii locali vor expedia în perioada 16-17 decembrie lista laureaților 

la adresa magiacraciunului2021@gmail.com, conform anexelor 1-3.  

 Organizatorul va  expedia modelele electronice de diplome în baza listelor 

recepționate, pe care coordonatorul local le personalizează și le înmânează 

participanților la etapa locală a concursului (în format electronic sau pe hârtie, 

la discreția instituției).   

 

4. Etapa națională: 17-28 decembrie. 

 Coordonatorul local va expedia pentru evaluare la etapa națională lucrările 

premianților (doar Premiul Mare – cel mult 2 lucrări) pentru fiecare Secțiune: 

clase primare, gimnaziu, cadre didactice și pentru fiecare Probă: Lapbook-ul 

sărbătorilor de Iarnă, Scrisoare către Moș Crăciun, ,,Să trăiți, să-nfloriți”, 

accesând link-urile:  

- Secțiunea Învățământ Primar  - https://forms.gle/fyBvxvp8Qr4Vbuvj6  

- Secțiunea Gimnaziu  - https://forms.gle/WW5BYN3CvoGUnTQ58  

- Secțiunea Cadre didactice  - https://forms.gle/A6SsxTXumME98akK9   

 Pentru fiecare premiant separat se completează formularul dat.   

mailto:magiacraciunului2021@gmail.com
mailto:magiacraciunului2021@gmail.com
https://forms.gle/fyBvxvp8Qr4VBuvj6
https://forms.gle/WW5BYN3CVoGUnTQ58
https://forms.gle/A6SSxTXumME98akK9


 Jurizarea la etapa a doua va avea loc în perioada 20-22 decembrie și se va stabili 

clasamentul final. 

 Anunțarea Premianților la etapa națională va avea loc pe grupul Proiectului 

https://www.facebook.com/groups/4549324341946255,  la data de 23 

decembrie 2021. 

 Diplomele pentru premianții la etapa națională vor fi expediate până la 28 

decembrie 2021. 

CATEGORII DE PARTICIPANȚI: 

 Secțiunea elevi Clase primare; 

 Secțiunea elevi Gimnaziu; 

 Secțiunea Cadre didactice. 

 

IMPLICAREA PARTICIPANȚILOR: 

Alegeți să realizați una din cele 3 probe: 

 Proba 1. Lapbook-ul Sărbătorilor de iarnă; 

 Proba 2. Scrisoare către Moș Crăciun; 

 Proba 3. ,,Să trăiți, să-nfloriți”. 

 

Proba I. Lapbook-ul Sărbătorilor de iarnă. 

 Elevul singur va realiza un lapbook pe un format A3, intitulându-l. 

 Lapbook-ul va conține poezii, ghicitori, proverbe și curiozități despre sărbătorile de 

iarnă, imagini corespunzătoare informației, obiceiuri și tradiții, mâncăruri tradiționale 

pentru sărbătorile de iarnă etc.. 

 Elevul va utiliza materiale de lucru diverse și colorate pentru a oferi produsului efecte 

artistice.  

 Elevul va înregistra prezentarea lapbook- ului, iar fișierul video nu va depăși 1 minut.  

 În prezentarea video să se vadă bine lapbook-ul. 

 Fișierul video va fi încărcat pe www.youtube.com , alegând opțiunea nelistat (acces vor 

avea doar acei utilizatori care au linkul dat,  evaluatorii) sau în Google Drive. 

 La evaluarea produsului, se va ține cont de particularitățile de vârstă. 

 Rugăm părinții să permită copiilor să-și valorifice propriul potențial creativ. 

 

https://www.facebook.com/groups/4549324341946255
http://www.youtube/


,,Magia Crăciunului”, Ediția I, 2021 

 

Criterii de apreciere 

Criterii de apreciere Punctaj 

Conținutul corespunde 

tematicii.  

3-  conținutul corespunde întocmai  tematicii. 

2-  conținutul corespunde tematicii în mare măsură. 

1- conținutul corespunde tematicii în mică măsură. 

Ilustrează adecvat ideile 

prezentate. 

3- ilustrează adecvat ideile prezentate. 

2- există mici abateri la corelarea dintre ilustrații și 

ideile prezentate. 

1- există mari abateri la corelarea dintre ilustrații și 

ideile prezentate. 

A realizat design-ul, 

introducând elemente 

creative .  

3- a realizat design-ul, introducând mai multe elemente 

creative . 

2- a realizat design-ul, introducând puține elemente 

creative . 

1- a realizat un design simplu, fără elemente creative . 

Lapbook-ul este semnat 

(nume, prenume, clasa, 

instituția). 

3-lapbook-ul este semnat, conține toată informația 

cerută. 

2-lapbook-ul este semnat, dar lipsește sau clasa, sau 

școala. 

1- lapbook-ul este semnat, dar lipsește și clasa, și școala. 

Înregistrarea este calitativă 

și nu depășește 1 minut.  

3- înregistrarea este calitativă și nu depășește 1 minut. 

2-înregistrarea este calitativă și depășește 1 minut cu 

mai mult de 10 secunde. 

1- înregistrarea sau nu este calitativă, sau depășește 1 

minut cu mai mult de 30 secunde. 

 Total:15 puncte 

 

Proba II. Scrisoare către Moș Crăciun 
 Elevul  redacteză o scrisoare către Moș Crăciun, pe o foaie A4 (liniată sau fără linii). 

 Textul scrisorii  va avea între 6-10 enunțuri. 

 Elevul  respectă structura unei scrisori. 

 Decorează șablonul scrisorii cât mai ingenios. 

 Semnează lucrarea, indicând numele, clasa și instituția de învățământ. 

 Lucrarea obținută va fi scanată sau fotografiată. 

 Nu se va evalua lucrarea, în cazul când apar suspiciuni că lucrarea nu aparține 

copilului.  
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Criterii de apreciere 

Criterii de apreciere Punctaj 

Respectă părţile scrisorii. 3-respectă părţile scrisorii. 

2-nu respectă o parte a scrisorii. 

1-nu respectă mai multe părți ale scrisorii. 

Respectă regulile de 

ortografie și de 

punctuație, scrisul e 

lizibil. 

3-scrisul e lizibil, respectă regulile de ortografie și de 

punctuație. 

2-scrisul conține 1-3 erori de ortografie sau de punctuație. 

1- scrisul conține mai mult de 4 erori de ortografie sau de 

punctuație. 

Respectă ordinea de idei. 3-respectă ordinea de idei. 

2-respectă ordinea de idei, cu erori nesemnificative. 

1-nu respectă ordinea logică de idei. 

Șablonul este decorat 

corespunzător tematicii. 

3-șablonul este decorat creativ, corespunzător tematicii. 

2-șablonul este decorat simplu, corespunzător tematicii. 

1-șablonul nu este decorat corespunzător tematicii. 

Volumul scrisorii este de 

6-10 enunțuri. 

3-volumul scrisorii este de 6-10 enunțuri. 

2-volumul scrisorii este de 5 sau 11 enunțuri. 

1-volumul scrisorii este sau mai mic de 5, sau mai mare de 

11 enunțuri. 

Scrisoarea conține 

informații despre autor 

(nume, prenume, clasă, 

instituție). 

3-scrisoarea este semnată, conține toată informația cerută. 

2-scrisoarea este semnată, dar lipsește sau clasa, sau școala. 

1- scrisoarea este semnată, dar lipsește și clasa, și școala. 

 Total:18 puncte 

 

 

Proba III. ,,Să trăiți, să-nfloriți”. 

 La această probă elevii pot participa individual sau în grupuri (nu mare mare de 8 

persoane).  

 Participanții pot opta să participe cu colind, sorcovă, urătură sau scenetă din tradiția 

populară (capra, ursul,cerbul etc). 
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 Participanții la această probă vor fi îmbrăcați în costum tradițional, la scenetă – îmbrăcați 

corespunzător.  

 Proba se va înregistra video, fișierul nu va depăși 4 minute . 

 Pentru înregistrare vor alege un decor corespunzător recitalului.  

 Fișierul video va fi încărcat pe www.youtube.com , alegând opțiunea nelistat (acces vor 

avea doar acei utilizatori care au linkul dat,  evaluatorii) sau în Google Drive.  

 Denumirea fișierului să conțină numele, prenumele elevului/lor, clasa, instituția. 

 

Criterii de apreciere 

 

Criterii de apreciere Punctaj 

Recită toate versurile, 

rostește corect și clar. 

3-recită toate versurile, rostește corect și clar. 

2-recită toate versurile, dar comite mici erori la rostire. 

1-nu recită toate versurile și comite erori la rostire. 

Recită expresiv: 

modelează vocea, tempoul 

și ritmul, folosește mimica 

și gesturile. 

3-recită expresiv: modelează vocea, tempoul și ritmul, 

folosește mimica și gesturile. 

2-recită mai puțin expresiv sau nu modelează potrivit vocea, 

tempoul și ritmul, sau nu folosește mimica și gesturile. 

1-recită fără expresivitate. 

Decorul este potrivit. 3-decorul este potrivit. 

2-decorul este simplu sau puțin potrivit recitalului. 

1-decorul nu este potrivit. 

Vestimentația este 

potrivită. 

3-vestimentația este potrivită în întregime (cap, corp, 

picioare). 

2-vestimentația conține elemente potrivite recitalului. 

1- vestimentația nu conține elemente potrivite recitalului. 

Înregistrarea nu depășește 

4 minute. 

3-înregistrarea nu depășește 4 minute. 

2-înregistrarea depășește limita cu mai puțin de 30 de 

secunde. 

1-înregistrarea depășește limita cu mai mult de 30 de 

secunde. 

 Total: 15 puncte 

 

 

 

 

http://www.youtube/


,,Magia Crăciunului”, Ediția I, 2021 

 

ASPECTE IMPORTANTE: 

 La concurs, se admit lucrări doar în limba română, cu excepția colindelor. 

 Participantul poate concura la o singură probă. 

 În sursele video este important să se vadă foarte clar fața participantului și să se audă 

bine vocea. 

 Este important ca fotografiile să fie calitative. 

EVALUAREA PRODUSELOR: 

 Aprecierea produselor la prima etapă se va realiza  de către  echipa de lucru din instituția 

parteneră, împreună cu coordonatorul local.  

 La etapa locală juriul are voie să plaseze la Premiul Mare doar 2 produse pentru fiecare 

categorie(Învățământ Primar, Gimnaziu, Cadre Didactice) și pentru fiecare probă 

(Lapbook-ul Sărbătorilor de Iarnă, Scrisoare către Moș Crăciun, ,,Să trăiți, să-nfloriți”). 

Pe Locul I, II, III și mențiune pot fi plasați mai mulți participanți. 

 Se va acorda următorul punctaj pentru probele din concurs: 

Pentru proba I și III: 

Premiul Mare: 15 puncte; 

Premiul I: 14 puncte; 

Premiul II: 13 puncte; 

Premiul III: 12 puncte; 

Mențiune: mai puțin de 12 punte. 

 

Pentru proba II: 

Premiul Mare: 18 puncte; 

Premiul I: 17 puncte; 

Premiul II: 16 puncte; 

Premiul III: 15 puncte; 

Mențiune: mai puțin de 15 punte. 

 

 La etapa a doua, echipa de evaluare va fi formată din coordonatorii locali.  

 Nici un coordonator local nu va putea participa la evaluarea produselor din propria 

școală.  

 Produsele se apreciază în baza criteriilor de apreciere.  

 De asemenea, se va respecta particularitățile de vârstă în timpul aprecierii.  

 La etapa națională, pot fi plasați pe aceeași poziție mai mulți participanți.  
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MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE: 

 Produsele de la Probele I și II la nivel de instituție vor fi adunate într-o broșură a clasei 

sau a școlii.  

 Produsele de la Proba III vor fi concentrate într-o serbare la nivelul clasei/instituției cu 

genericul ,,Magia Crăciunului”. 

 Produsele de la etapa națională vor fi plasate pe: 

- grupul de Facebook al proiectului: 

https://www.facebook.com/groups/4549324341946255; 

- site-ul instituției organizatoare: www.liceuvladimirescu.md.  

 Instituțiile partenere pot posta produsele copiilor pe paginile de Facebook. 

SUSTENABILITATE: 

 Acest proiect va fi implementat în fiecare an școlar, cu îmbunătățirile de rigoare.  

MODUL DE COMUNICARE: 
1. Pentru comunicare rapidă, vă rugăm să accesați messenger-ul Chiper Valentina 

2. Poșta electronică magiacraciunului2021@gmail.com 

3. Grupul de Facebook al proiectului: 

https://www.facebook.com/groups/4549324341946255. 

 

Succese tuturor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/4549324341946255
http://www.liceuvladimirescu.md/
mailto:magiacraciunului2021@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/4549324341946255
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Anexa 1 

PROIECT EDUCATIONAL  

„Magia Crăciunului” 

 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE  

PROBA I: Lapbook-ul Sărbătorilor de iarnă 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: _________________________________________ 

COORDONATOR DE PROIECT: _____________________________________  

 
Numele, prenumele participantului Clasa /vârsta Cadru didactic – îndrumător 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nume / prenume / semnătura 

(conducător de instituție / unitate / semnătura, ștampila) 

________________________________________  
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Anexa 2 

PROIECT EDUCATIONAL  

„Magia Crăciunului” 

 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE  

PROBA II : Creaţii literare 

,,Scrisoare către Moș Crăciun” 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: _________________________________________ 

COORDONATOR DE PROIECT: _____________________________________  

 

Numele, prenumele participantului Clasa /vârsta Cadru didactic – îndrumător 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nume / prenume / semnătura 

(conducător de instituție / unitate / semnătura, ștampila) 

________________________________________  
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Anexa 3 

PROIECT EDUCATIONAL  

„Magia Crăciunului” 

 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE  

PROBA III : Recital ,,Să trăiți, să-nfloriți” 

  DENUMIREA INSTITUŢIEI: _________________________________________ 

COORDONATOR DE PROIECT: _____________________________________  

 

Numele, prenumele participantului Clasa /vârsta Cadru didactic – îndrumător 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Nume / prenume / semnătura 

(conducător de instituție / unitate / semnătura, ștampila) 

________________________________________  
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Anexa 4 

ACORD DE PARTENERIAT 

încheiat între 

 

Instituţia Publică Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, mun. Chişinău, Republica 

Moldova,  reprezentată de ZINAIDA FUSA , directorul instituţiei  şi  VALENTINA 

CHIPER, cadru didactic, coordonator– iniţiator al proiectului, telefon de contact : 

069434475, e-mail: tudvlad17@gmail.com  şi  

instituția _______________________________________________________________,  

adresa __________________________________________________________________,   

reprezentată de directorul ____________________________________ şi coordonatorul 

local_________________________________, telefon _____________________, e-mail: 

________________________________________ . 

 

În vederea colaborării pentru realizarea Proiectului educatițional - concurs național literar-artistic, 

(cu participare indirectă) ediţia I  „MAGIA CRĂCIUNULUI”. 

 

Instituţia organizatoare se obligă : 

 să comunice şcolilor participante  programul evenimentelor; 

 să transmită on-line, şcolilor partenere, regulamentul concursului, fişele de înscriere  şi acordul de 

parteneriat vizat de director ; 

 să ofere diplome în format digital pentru toţi participanţii la concurs, pentru  toate cadrele didactice 

implicate în proiect ; 

 să creeze un grup pe Facebook, unde vor fi postate toate produsele realizate în cadrul proiectului,  grilele 

de evaluare, membrii juriului şi criterile de apreciere, etc;  

 

Şcoala participantă se obligă : 

 să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat (în două exemplare), completat, semnat şi ştampilat; 

 să completeze  şi să trimită pe adresa electronică magiacraciunului2021@gmail.com  fişele de înscriere a 

elevilor la fiecare secţiune ce va cuprinde datele personale ale participanţilor; 

 să transmită şcolii organizatoare on-line produsele realizate de participanţi pentru fiecare activitate 

desfăşurată; 

 să semneze cu părinţii/tutorii legali acordul de utilizare a fotografiilor, a înregistrărilor video şi 

imagiinilor elevilor implicaţi în proiect pe rețelele de socializare. 

 

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze  conform 

planului stabilit. 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

DIRECTOR :                                                                                                                 DIRECTOR : 

ZINAIDA FUSA                                                                                 __________________________ 

 

 

 

COORDONATOR- INIȚIATOR:                                                      COORDONATOR LOCAL : 

VALENTINA CHIPER                                                                      _________________________ 

mailto:tudvlad17@gmail.com
mailto:magiacraciunului2021@gmail.com
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