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Indok}fls:

A "Csipike" Napktiziotthon, "Pinocchio" Napktiziotthon, "H6{ehdrke" Napkoziotthon,

"Yfuradi !62ref' Altal6nos Iskola, "Mikes Kelemen" Elm6leti Liceum, Szent lazsef Plebdnia 6s

Krisztus Kirdly Pl6bdnia egytittmiikoddsdben 201'J" 6ta l6tez6 "N6zzdtek, milyen kedves ds j6, ha

egyet6rt6sben r5l:rek a testv6rek!" cimii neveldsi projekt 6s parhrerkapcsolat, a valldsos opci6jriL

csoportjainak, osztdlyainak k6zos tev6kenysdgeit fo,glalja mag6ban. Evente nyolc - tiz k6zos

programot szerveziink, tdbbnyire a vall6sos iinnepek kor6, hatalmas gyenneki 6s sztil6i kozrissdget

megmozgat6 dsszejdvetelek ezek. A Szent Marton napi rendezvdnyiink is egyike ezen

tev6kenysdgiinknek. Fontos feladatunknak tekintjiik az iinnep igazi ert{keinek krizvetitds6t, az

erkcilcsi 6s vall6sos nevelds mellett az asszetartozils, az egymfisra figyel6s erdnyeinek alakitdsdt.

A Csipike Napkoziotthon pedag6gusai a2A20 I 2021, -es tandvben megyei szintii rajzpiiy|zatot hirdel:

Szent Miirton napia gyermekszefirmel cimmel, online fehileten.

A valldsos gyakorlat mellett a M6rton nap hagyom|nyflrzf vonatkozdsAt is fontosnak tartjuk,,

Sok 6voddban n6phagyomfuy&26 jeles napkdnt dolgozzAk fel, a r6gi id6k szok6saival,

hagyomrinyaival ismerkednek meg, aktu6lis rigmusok, id6j6sl6 mond6k6k, versek, dalok, jdtdkok

gazdagi$Ak tartalmilag, 6rzelmileg az iinnepet.

Az tinnepl6s kiemel a h6tkoznapok sorAb6i. A M6rton napi felvonul6s, a rajzverseny'

megnyit6sa, dijaz{sa tinnep: 6rt6keket kozvetit. A gyermekek 6s rajtuk keresztiil a csal6dok rinnepe

ez kozoss6gben, ktils6 6s bels6 dolgokban egyarrint. Az iinnepre val6 k6szril6d6s folyamat6ban sok

pozitiv 6lm6ny dri a gyermekeket, ezek hatAs6ra tudnak szdpet alkotni. Az alkot6s tirdrne egy

gyermek szitmfira leirhatatlan. Ontifeiez6si forma, lehet6sdg arra, hogy megmutassa, hogyan lAtla az,

iinnepet, hogy ki is 6 val6jAban, olyan drzdsek kifejezdsdte teszi alkalmassA, amelyeket mdshogy

k6ptelen lenne 6tadni. Az alkot6t ds a befogad6t is boldogg| teszi egy - egy alkot6s: hiszen

elgondolkodtat, 6rzdseket vAlt ki, gyiinydrkodtet.

A projekt c6lia:

c A gyermeki kreativitds kibontakoztatdsa akdpzfimiiv6szeti alkotdsok 6ltal;

r VAltozatos kdpzdmrivdszeti technik6k megismer6se 6s azok ndpszertisit6se;

t Az 6vodAs 6s kisiskolds gyermekek szdmiira erkolcsi 6s kozciss6gi drtdkek kcizvetitdse Szenl:

Mdrton 6letpdld6ja dltal;

Altal,inos c6lok:

o Alkot6kdszs6gfejleszt6se;

r Kereszt6ny er6nyrrek megfelel6 erkolcsds magatartfs alakitiisa;



Saiiitos feladatok:

. a raizPilly|zat kiud,sa, a munkdk dijazdsa, a dijazott munk6k "ki6l[t6sa" az 6voda honlapjan,

. a partnerkapcsolatok fenntartdsa;

o keresztdny drtdkek kozvetitdse;

A proiekt tapasztalati teriiletei:

o Tapasztalati teriileh Esztdtika 6s kreativit6s;

C6lcsoport:

o Kov6szna megyei 6voddsok 6s kisiskoliisok;

A proiekt kalenddriuma:

r A p6$6zatkdzzet6tele:2A20 okt6ber 15.

r A p6lyamunkak bekiilddsdnek hat6rideje: 2020 november 3 - november 6 kdzott, a kiivetkezd

postai cimre: Sepsiszentgyiirgy, 52A023, Kraa Jdnos '1. sz. Szemdlyesen is le lehet adni a

p6lyamunk 6kat z|rtboritdkban, egy int6zm€nyb61 egy parkrerszerz6ddssel

naponta 15 6rdig.

A p6tyamunkdk elbir6l6sa: 2020 november 9 .

2024 november 11 - t6l a dijazott munkdkb6l kidllitAs tekinthet6 meg a wr,r.wgsif,[keinfo,rcr

online feltilet6n.

A zs{iri 6ltal dijazott munkdk kinagy{tott, kinyomtatott vdltozata szabailt*ri ki6ll{t6sra keriil

Sepsiszentgyiirgy f6terdn, mely noatmber 30 - iglesz megtekinthetf.

Helyszin: 5r-1v w. cs i pi ke i n fo. [Q

Meryal6sitAsi iddszak 2020 okt6ber L5 - november 30.

E16forrdsok:

HumAn: 6vodAsok, dvodapedag6gusok, sztil6k, 6nk6ntesek, szaktanfeltigyelf;

Anyagi: szArtit6g6p, nyomtato, papfu,szines kartonok, festdkek, ceruziil<, filctollah ragaszti, gyerek-

alkot{sok, szakfeliigyel6 6ltal i6v&tagyott oklevelek ( gyerekek, valamint ir6nyit6 pedag6gusok:

szilm|ta);

P6nztigyi: pr{lydzatok 6s adomiinyok a szewezdsikdlts6gekre;



Elviirt eredm€nyek:

e Mindl tobb Kovdszna megyei pedag6gus 6s gyermek benevezese a ralzpALy|zatra;

. Erdekl6d6s felkeltdse a MArton napi hagyom6nyok, drtdkek irrint a f6tdren kiiillitott

kdpz6miivdszeti alkotdsok 6ltal;

r Szent. Mdrton jelent6s tetteinek kielemeldse az 6voddsok ds kisiskolAsok alkotilsai6ltal;

Meghirdetds:

e A csipike Napkiiziotthonon honlapj{n (lvruru.ssprk€rdaJs)

o A Kov6szna Megyei Tanfeliigyel6s6g honlapj6n

o Szakmai napokon

Folytonossdg:

. E projektet a kovetkez6 tandvben is szeretor6nk megval6sitani, ez|ltalteremtve hagyomdnyt.

A zsiiri iisszet6tele:

o szak{eliigyel6

r szaktanAr

r 6vodapedag6gusok

Az eredm€ny ismertet6se:

o a tevrSkenyseg eredmdnyeinek ismertet6se a helyi sajt6ban 6s rddi6ban ( Hdromszdk, Szdkely

Hirmond6, Sepsi R6di6);

o apillylzatnlpszeriisitdse: m6dszertani tevdkenys6geken, szakmai lapban - Ov6n6k lapj|ban;

R6szv6tel i szab 6lyz at:

o Az egyezm6ny: a Partnersdgi megdllapod{s {1.sz.mell6klet), valamint a Jelentkezdsi lap (2"

sz. mell6klet) 2 pdldrinyban tdrt6n6 kit6lt6se (igazgat6i aliiirdssal ds pecs6ttel e116wa), majd

ezek eljuttatilsa az 6voda cim6re (Gr{dinifa de copii cu Program Prelungit Csipike, 52A023,

Sfentu Gheorghe, strada Kriza Jdnos, nr.1 ) 2020 okt6ber 5 - november 2 kdzotti iddszakban;

. A pdlyamunkik bektilddse 2020 november 3 - november 6 kdzdtti id6szakban a fent emlitett:

postai cimre;

r A rcjzok hAtoldaliira kd4iik feltiintehri a ktivetkez6ket a gyermek neve, koroszt|ly, oktat6si

intdzmdny, pedag6gus neve, telefonszlma, e-mail cime (3. sz. mell6klet);



. A bekrild6si hatdrid6 utiin be6rkez6 munk6kat nem 6il m6dunkban 6rt6kelni;

r A bektild<itt munkiikra, minden korcsoportban I, II, III dijaf 6s dics6retet osztunk ki;

c Az dijazottaknak postai riton juttatjuk el az oklevelekef

Az alkot6 p 6ly 6rz,at tematikdj a:

Szent Mdrton napja gyermekszemmel

Az alkotdsok tetsz6leges technikdaal, A4-es mfiretben kdsziiljutek.

Az 6rt6kel6s m6dszerei 6s eszktizei:

o a zsiSri a megadott krit6riumok alapjAn 6rtdkel figyelembe vdve a gyermeki munkiik

eredetis6gdt, kreativit6sA|

o ap|ly{zatra benevez6 minden 6vodds 6s kisiskolds oklev6lben r6szestiL

. az fu6nyit6 pedad6gusok r6szv6teli oklevelet kapnak;

Az elbiriil{s szempontj ai:

r eredetisdg, kreativitis, alkaimazott technika megfelel-e az 6letkori sajdtoss6goknak;



't. sz. mell6klet

IELENTKEZES LAP

Szent Miirton napj a gyermekszemmel

* megyei szintii projekt II. kiaddsa

TANINTEZMfNY NEVE:

TANINTEZMENY POSTAI CfME:

CSOPORT NEVE:

csoPoRTVE ZET6 6VOrq6(n NEVE:

ELERHETOSEG ltelefon szAm, e-mail cim): . ... . ..

Keltez6s: Al6ir6s:



2, sz. mell6klel:

Napkiiziotthon- 6voda"Csipike" Napkdziotthonos 6voda
Teleptil6s: Sepsiszentgydrgy

Utca: Kriza J6nos 1 sz.

Telef onszd m: 0257 I 31227 1

Iktat6sziim

PARTNERSf CI MEGATLAPODAS

Jelen egyi.ittnniikdd6si meg6llapodds ldtrejott ma ......., Nagy Erzs6bet

int6zm6nyvezet6 61ta1 k6pviselt sepsiszentgyitrgyl ,,Csipike" Napkoziotthonos 6voda ds

int6zm6nyvezet6 6ltal kdpviselt

;;;,;;;;;; : :- - : : :-:- -:-: :- : - : :-:" " : :- :::::::: :::* :* :
.pedag6gusok kdzdtt. ]elen megAllapodds a2A20 -2A21-es tandvban megszervez6sre keriil6
Szent Mdrton napia gyermekszemmel cimii - megyei szintii projekt II. kiad6s6nak alkalmdval

kdttetik, 6s az alfiirAst kdvet6en ldpik 6rv6nybe.

A szervezd intdzm6ny vdllalja:
. meghirdeti a verseny szab|lyzatit
. begy{iti a pdlyamunk6kat
r biztosiUa a pdlyamunkak elbir6l6s6t es dljazils|t
. szem6lyesen 6tadja a dijakat
. beszdmol a projekt eredmdnyeir6l

A partrerintdzmeny vAllaj a:

o tudomAsul veszi a verseny szabiiyzat|t
r beiratkozik a versenyre

r iranyitja a csoport tev6kenysdgdt

e elktildi ap|lyilzatkiir6 cim6re a palyamunkdkat
o kiosztja a csoportoknak az okleveleket

A partnerintdzm6nyek vAllaljrik az egy0ttmiikiid6st a p|Iy|zat lejartAig. jelen parturersegi egyezmdny

k6t pdldrinyban kdsztilt.

Int6zm6nyvezet6,

Nagy Erzsdbet

Intdzmenyvezetfi,



3. sz. mell6klet

A gyermekneve:

KorosztAly:

Az int6zmdnv neve:

Pedag6gus neve /telefonszfimal e-mail cime:


