
 

 

 

 

Expoziție de mărțișoare la CCD Dâmbovița 

 

Biblioteca CCD Dâmbovița organizează în perioada 1-30 martie 2020, Expoziția 

”Parada mărțișoarelor - Poveste de Primăvară”, la care sunt invitați să participe cadrele 

didactice și bibliotecarii școlari din unitățile școlare din județ. 

Scopul activității: 

Proiectul “ Parada mărțișoarelor – Poveste de Primăvară” are drept scop încurajarea 

creativității elevilor prin participarea la activități extracurriculare tematice. Pornind de la 

simbolul mărțișorului și de la tehnica realizării lui, participanții vor folosi materiale diverse și 

modele accesibile realizând însemne ale primăverii reprezentate prin flori divers colorate.  

Expoziția dorește să prezinte mărțișoare lucrate tradițional din piele, pietre, ceramică, 

din fir metalic, fir textil sau realizări din hârtie prin tehnica quilling. Pot fi modelate, croșetate, 

împletite, pictate etc. după imaginație, iar fiecare mărțișor să fie evidențiat de una sau mai multe 

flori. Conform legendei, firul bicolor al mărțișorului, poate fi alb-roșu, cel mai adesea întâlnit 

dar și variantele cromatice alb-negru și alb-albastru.  

Condiții de participare: 

- Fiecare cadru didactic/bibliotecar poate participa cu maximum 5 mărțișoare realizate de 

elevi, aduse la biblioteca CCD Dâmbovița până la data de 28 februarie 2020, 

- Fiecare mărțișor va purta numele și prenumele îndrumătorului și școala de proveniență, 

- Fiecare participant se poate înscrie la adresa de e-mail: manueladragos@yahoo.com, 

completând Fișa de înscriere cu următoarele date: numele și prenumele, funcția 

didactică, unitatea școlară de proveniență, nr. de telefon, e-mail personal, nr. de 

mărțișoare trimise, 

- Adeverințele de participare pot fi ridicate de la biblioteca CCD Dâmbovița în perioada 

aprilie 2020, 

- Fiecare participant va completa fișa de feed back la primirea adeverinței. 

Expoziția de mărțișoare poate fi admirată în holul Casei Corpului Didactic Dâmbovița în 

perioada 1 – 30 martie 2020, zilnic între orele 8.00 – 16.00. 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 
Str. Calea Domnească  NR.127,  Târgovişte - 130167 

Telefon: 0245/220569;  Fax: 0245/220569; CIF:  11708445 
 E-mail: ccddambovita@yahoo.com ;  

WEB: www.ccd-dambovita.ro 
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