
                                     P R O I E C T 

                 CONCURS  JUDEŢEAN  PENTRU  PREŞCOLARI
                 
                  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1
SIGHETU MARMAŢIEI



                                ,,Orice  copil  are  dreptul  la  educaţie…la  sănătate..''
                          ( Convenţia Naţiunilor  Unite cu  privire  la  Drepturile  Copilului )

                             
A R G U M E N T

        

               Educaţia  pentru  sănătate  reprezintă  una  dintre  principalele  căi  de  promovare  a 
cunoştinţelor  corecte  privind  diferite  aspecte  ale  sănătăţii omului. 
             
               Conform  Organizaţiei  Mondiale  a  Sănătăţii, sănătatea  individului  este  definită  ca
fiind ,,o  stare  de  bine  fizică, mentală  şi  socială , şi  nu doar  absenţa  bolii  sau  infirmităţii.'' 
        
          Tot  mai  mult  trebuie  să  fim  atenţi  cu   sănătatea noastră, a  copiilor în  special. În
perioada  copilăriei  trebuie  acordată  o  importanţă  sporită  metodelor de  îngrijire  a  dinţilor,
aceasta  fiind  decisivă  în  apariţia  leziunilor  dentare.  Este indicat ca  periajul dentar să  în-
ceapă  de  la  cea  mai fragedă  vârstă,  deoarece  toţi  visăm  să  fim  frumoşi, iar  frumuseţea 
începe  cu  o  dantură  frumoasă  şi  sănătoasă.  Acest  deziderat  este  întărit  şi  de  următorul 
punct  de  vedre: când  intrăm  în  contact  cu  o  altă  persoană  primul  impact  este  cel  vizual,
iar  un  zâmbet  frumos  este  un  punct  în  plus  al  personalităţii  fiecăruia  dintre  noi.
              
                Prin  joc  şi  destindere  preşcolarii  sunt  mai  atraşi  de  ceea  ce  li  se  prezintă, de 
aceea  şi  elementele  de  sănătate  pe  care  aceştia  trebuie  să  şi  le  însuşească  sunt  asimi-
late  mai   bine  prin  intermediul  acestora.  
               
                 Concursul  ,,Periuţa  de  aur''  este  ocazia   prin  care  activitatea  educativă, susţi-
nută  la  grupă  cu  preşcolarii,  în  acest  domeniu, să  fie  prezentată  într-o  manieră  plăcută.



OBIECTIVE  GENERALE:
• Cultivarea  interesului  pentru  problematica  sănătăţii  şi  conştientizarea  importanţei 

păstrării  igienei  personale.
• Cunoaşterea  normelor  şi  regulilor  de  securitate  personală  şi  integrarea   în  viaţa 

socială, de  zi  cu  zi.
• Educarea  deprinderilor  de  a  păstra  curate  şi  într-o  stare  bună  obiectele  perso-

nale  de  toaletă.

          OBIECTIVE  SPECIFICE: 
 Implicarea  preşcolarilor  într-un  concurs  de  cunoştinţe  privind  igiena orală / dentară.
 Stimularea  spiritului  de  competiţie.
 Mediatizarea  activităţii  desfăşurate  în  grădiniţă  cu  privire  la  însuşirea  şi  aplicarea 

regulilor  de  igienă  orală / dentară.
   
       COORDONATORI:
       Inspectori  şcolari  de  specialitate
    Prof.  Pop  Marcela Adriana
      Prof.  Pop  Georgeta

COORDONATOR  LOCAL:
Dir. Mărginean Eleonora -Grădiniţa  cu Program Normal nr.1 –Sighetu Marmaţiei

       ORGANIZATORI:
Dir. prof. Mărginean Eleonora  -Grădiniţa  cu Program Normal nr.1 –Sighetu Marmaţiei
Prof.Mih Adriana Gheorghina- Grădiniţa  cu Program Normal nr.1 –Sighetu Marmaţiei
    
     MODERATOR: 
Educ. Fetco Cristina- Grădiniţa  cu Program Normal nr.1 –Sighetu Marmaţiei
         

JURIU ; 
Prof. Simion Persida- Grădiniţa  cu Program Prelungit nr.8 -Sighetu Marmaţiei
Prof.Berinde Alina - Grădiniţa  cu program prelungit nr.9 -Sighetu Marmaţiei 
Prof.Gyori Paula - Grădiniţa  cu program prelungit nr.7 -Sighetu Marmaţiei
Educ. Zosin Angela - Grădiniţa  cu Program Prelungit nr.12 -Sighetu Marmaţiei
Dr. Motoc Linda-medic stomatolog-Sighetu-Marmaţiei

  PARTENERI:
 -  Inspectoratul Şcolar  al  Judeţului  Maramureş
 -  Cabinetul  stomatologic -medic stomatolog
  - Comitetele  de  părinţi  ale  grădiniţelor  participante  la  concurs
  - Grădiniţa  

       SPONSORI:
   Comitetele  de  părinţi  ale  grădiniţelor  participante 

       LOCUL  DE  DESFĂŞURARE:
  Grădiniţa  cu  Program  Normal nr.1 -  Sighetu  Marmaţiei



    RESURSE  UMANE:
 Copiii  grupelor  mari / pregătitoare
 Educatoare
 Părinţi 
 Medicul  stomatolog

RESURSE  TEMPORARE: 
faza  pe  grădiniţă -   mai  2012
faza  judeţeană –15.05.2012

 RESURSE  MATERIALE: 
ecusoane; fişe; jetoane  ilustrate; jetoane decupate; puzzle; truse  individuale
pentru  îngrijirea  dinţilor; creioane  grafice  / carioci; un  bol; bilete  cu  probele  practice 
propuse  pentru  concurs; premii; dulciuri. 

SUSŢINEREA  FINANCIARĂ  A  PROIECTULUI:
-13  lei  / membru  al  echipajului  participant  la  concurs ;
Suma reprezintă  contravaloarea  cheltuielilor  de  organizare  şi premii  pentru  preşcolari. 

     ACŢIUNI:

• Elaborarea  proiectului
• Elaborarea  regulamentului  de  concurs

• Distribuirea  regulamentului,  grădiniţelor

• Alegerea  juriului  şi  stabilirea  criteriilor  de  evaluare  / punctajul  acordat  în  urma 
rezolvării  probelor  concursului

• Prezentarea  listelor  cu  numele  preşcolarilor  participanţi  la  concurs

• Amenajarea  sălii  pentru  concurs

• Organizarea  concursului

• Desfăşurarea  concursului

• Evaluarea  rezultatelor  şi  premierea  participanţilor.

     EVALUAREA:

 Centralizarea  rezultatelor  obţinute.
 Fotografierea  activităţii  desfăşurate  pe  etapele  propuse .
 Formularea  raportului  privind  desfăşurarea  proiectului.

 



CRITERII  DE  PUNCTAJ :
     RĂSPUNS  CORECT                    RĂSPUNS  PARŢIAL                              RĂSPUNS  GREŞIT 
            1 punct                                       0,5 puncte                                             0  puncte

    1. -  aşează  corect  obiectele  trusei  în  pahar / fără  a fi ajutat de colegii  din echipă - 1 p
    -  aşează  obiectele  trusei  în  pahar  ajutat  de colegii  din  echipă     - 0,5 puncte

2. Intrebari
        -dacă  răspunde corect copilul solicitat   -1punct        

            - dacă  răspunde corect   unul  din  membrii  echipei  sale - 0,5 puncte 
            - dacă  nici  unul  din  membrii  echipei  solicitate  nu  răspunde  corect - 0  puncte

   3. Pentru  fiecare  ghicitoare 
            - dacă  răspunde  corect  copilul  solicitat  - 1  punct
            - dacă  răspunde corect   unul  din  membrii  echipei  sale - 0,5 puncte 
            - dacă  nici  unul  din  membrii  echipei  solicitate  nu  răspunde  corect - 0  puncte 

   4.       – încercuieşte   individual  corect cele  3 alimente                           - 1 punct
             - încercuieşte    ajutat  de  colegii  din  echipă corect   1 -2 alimente    - 0,5 puncte
             
   5.        - recită sau   cânta  singur /grup/ fără  ajutor  clar, - 1  punct

    6. -rezolvă  în  mod  individual  sarcina  primită de  a  trasa  linii  drepte,oblice  orizontale  / 
verticale în  timpul  acordat - 3 puncte  ( 1  punct  pentru  fiecare membru  din  echipă ).
     - rezolvă  în  mod  individual  sarcina  primită  parţial  sau  incorect  trasate  liniile  drepte 
orizontale  / verticale în  timpul  acordat - 0,5  puncte  după  caz 
   7. - rezolvă  sarcina   de  îmbinare a puzzleului- 1  punct
       - nu  rezolvă  sarcina   în  timpul  acordat - 0 puncte 
   8, -selectează corect medicul stomatolog                   1 punct
       -selectează cu ajutorul colegilor din echipă         0,5 puncte
    
    9, -selectează corect alimentele din coş                    1 punct
        -selectează cu ajutorul colegilor din echipă         0,5 puncte

1 punct  pentru  ţinuta  concurenţilor :  halate, bonete, trusa personală dentară. 

                             



                               SCRISOARE  DESCHISĂ  CĂTRE  EDUCATOARE

Factorii psihosociali care influenţează starea de sănătate şi boală sunt : comportamentele 
sănătoase sau de risc, abilităţile  cognitive, emoţionale şi sociale, atitudinile şi valorile personale 
relaţionate cu sănătatea, normele socio-culturale de gen.

Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt comportamentele 
care descriu stilul de viaţă, alimentaţia echilibrată, practicarea exerciţiului fizic, respectarea 
orelor de somn şi a normelor de igienă.

La vârsta preşcolară, copiii învaţă comportamente prin observarea şi imitatrea adulţilor, 
îşi formează atitudinile faţă de comportamentele sanogene şi de risc. La această vârstă se 
formează şi reprezentarea stării de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează 
direct cu copiii au un rol major în dezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol protectiv 
asupra sănătăţii. Adulţii influenţează comportamentele adoptate de copii prin modelul pe care îl 
reprezintă. Aceştia sunt principalii furnizori ai oportunităţilor de petrecere a timpului liber şi ai 
diversităţii alimentare. Părinţii şi educatoarele sunt cei care conturează preferinţele copiilor şi 
atitudinile lor faţă de comportamentul alimentar.

Educaţia pentru sănătate la preşcolari permite învăţarea comportamentelor sanogene şi 
integrarea lor în rutinele comportamentale. Educaţia pentru sănătate implică dezvoltarea 
abilităţilor cognitive, sociale şi emoţionale cu rol protector asupra sănătăţii şi dezvoltarea unui 
stil de viaţă sănătos prin întărirea comportamentelor sănătoase.

Concursul ,,PERIUŢA DE AUR,, se înscrie între reperele acestei laturi ale educaţiei 
pentru sănătate de care trebuie să ţină cont oricare dintre educatoare în munca sa de la grupă.

 
Cu respect, 

     educatoarele organizatoare ale proiectului



       

SCRISOARE  DESCHISĂ  CĂTRE  PĂRINŢI

Cea mai bună soluţie pentru ca şi copilul dvs. Să deprindă obiceiul unui periaj corect este 
să faceţi acest lucru împreună. Exerciţiul este mama învăţării şi suportul succesului în a avea un 
zâmbet frumos şi sănătos.

Spălatul pe dinţi este un ,,ritual,, care adeseori, e trecut cu vederea de mulţi dintre 
părinţi, în graba lor de a ieşi pe uşă dimineaţa sau de a trimite copiii la culcare seara. Spălatul pe 
dinţi împreună cu copilul este cea mai bună cale de a-l învăţa cum să se spele corect.

Venim la dvs. Pentru a vă sprijini în creşterea celor mici. Vă dăm câteva sfaturi utile 
pentru un zâmbet sănătos :

 PUNEŢI COPILUL SĂ-ŞI PERIEZE DINŢII CEL PUŢIN DE DOUĂ ORI PE ZI 
 SCHIMBAŢI PERIUŢA DE DINŢI O DATĂ LA TREI LUNI
 LIMITAŢI NUMĂRUL GUSTĂRILOR ÎNTRE MESE

Pornind de la aceste sfaturi considerăm că dvs. aveţi rolul principal de a îngriji sănătatea 
celor mici. Grădiniţa este aceea care dirijează şi susţine formarea şi dezvoltarea armonioasă a 
copiilor de vârstă preşcolară. Prin activităţile specifice acesteia consolidăm şi deprinderile de 
îngrijire a danturii copiilor.

Vă invităm la concursul ,, PERIUŢA DE AUR,, ca să vedeţi că eforturile dvs. şi activitatea 
depusă de către educatoare au rezultate frumoase şi mult dorite de către ambele părţi.

Cu respect, 
     educatoarele organizatoare ale proiectului

             



 REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI

Prezentul regulament conţine norme referitoare la condiţiile de desfăşurare a 
concursului ,,Periuţa de aur″.

Concursul se va desfăşura la Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, Sighetu Marmaţiei.
La concurs participă echipe de preşcolari de la unităţile de învăţământ preşcolar din 

municipiul Sighetu Marmaţiei şi Centrele metodice 
Echipele de preşcolari sunt formate din trei membri.
Concursul se desfăşoară pe trei etape:

a) cunoştinţe teoretice;
b) ghicitori;
c) probe practice.

Întrebările sunt stabilite în urma propunerilor educatoarelor de la grădiniţele 
participante, respectând tematica propusă.

Concursul se derulează în trei etape comunicate în scris participanţilor.
Graficul derulării concursului este obligatoriu.
Organizatorii concursului elaborează lista nominală şi convocarea juriului.
Juriul elaborează criterii de punctare şi departajare pentru fiecare echipaj 

în parte.
Fiecare educatoare se prezintă la concurs cu trei preşcolari îmbrăcaţi în 

halate albe, bonetă şi trusă individuală. 
Concursul se organizează pe echipaje.
Fiecare fază a concursului se derulează cu participarea juriului.
 Fiecare unitate va prezenta lista cu numele copiilor participanţi la concurs.
Concursul se va finaliza cu acordarea de premii şi diplome conform criteriilor 

de punctaj şi departajare stabilite de juriu.

ORGANIZATORI: 
Prof. Mărginean Eleonora – Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, Sighetu Marmaţiei

                    Prof. Mih Adriana Gheorghina-   Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, Sighetu 
Marmaţiei

Înscrierile pentru concurs se fac la Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, Sighetu Marmaţiei,
director Eleonora Mărginean,
tel. 0740142135


	A R G U M E N T

