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AVIZAT,
Director,
Prof.Stănilă Cristian

Director adjunct,
Prof.Sava Viorica

PROIECT EDUCATIV

COORDONATORI :
Prof.PESCARU VENERA – CLARA
Prof. URSU DOINA
DURATA PROIECTULUI :
1 martie – 30 aprilie 2017

Consilier educativ,
prof. Ursache Monica

PROIECT EDUCAȚIONAL
INTERDISCIPLINAR ȘI EXTRACURRICULAR
”DIN ȘUGUIELILE LUI CREANGĂ”
COORDONATORI INIȚIATORI:
Prof. PESCARU VENERA – CLARA
Prof. URSU DOINA

ARGUMENT
Creanga de aur a literaturii române, ”mărțișorul”sau
”împăratul poveștilor” este și se va număra întotdeauna
printre cei dintâi autori citiți de copiii nației noastre. Prețuit
pentru înțelepciunea ”simplă”, ușor de pătruns, dar mai
ales pentru umorul său, Ion Creangă este îndrăgit de copii, gustat pe deplin, cu
condiția de a fi adus în atenția lor cu dibăcie! Odată trecute obstacolele
regionalismelor, umorul inegalabil le cucerește inteligența și spiritul, iar în bagajul lor
de cunoștințe va rămâne mereu în uz bogăția zicerilor, proverbelor și zicătorilor
populare, care fac delicilul unei limbi vorbite, vii. Citindu-l pe Creangă, copiii învață
să glumească, să facă haz...uneori de necaz, alteori pe propria socoteală, ceea ce
înseamnă finalmente inteligență, spirit înalt și nu în ultimul rând, omenie.
SCOPUL PROIECTULUI:
● Cunoașterea, prețuirea și valorizarea operei marelui povestitor;
● Educarea dorinței de a afla lucruri noi prin lectură;
● Îmbogățirea vocabularului cu expresii populare, proverbe și zicători;
● Cunoașterea și promovarea tradițiilor românești.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre marele povestitor;
 să realizeze o expoziţie de carte;
 realizarea unor desene, picturi inspirate din lumea poveștilor lui Creangă;
 să interpreteze roluri din poveștile și povestirile lui Creangă;
 să participe afectiv la activităţile desfăşurate în echipă.
GRUPUL ŢINTĂ:
 elevii claselor a II-a C și aIII-a A








LOCUL DESFĂŞURǍRII:sălile de clasǎ, holul școlii, biblioteca școlii
PERIOADA DE DESFǍŞURARE : 20 februarie - 1 martie 2017
INIŢIEREA GRUPULUI ŢINTĂ
Lansarea propunerii de proiect atât în clasă, cu elevii, cât și în cadrul unei
ședințe cu părinții;
Vizitarea bibliotecii școlii pentru a împrumuta volume cu poveștile, povestirile
și amintirile scriitorului;
Întocmirea unor fişe biografice
IMPLEMENTARE:
Prezentarea unui material PowerPoint, conţinând spicuiri din datele
biografice ale scriitorului;
Citirea de către copii a unor povești, povestiri și a unor fragmente din Amintiri
din copilărie
Învăţarea unor roluri, în vederea dramatizării unora dintre povești și povestiri;




Realizarea unei mici expoziţii de carte cu volume scrise de Ion Creangă;
Realizarea unor lucrări plastice inspirate din poveștile studiate

Activitǎţi programate
Nr.
Loc de
ACTIVITATEA
crt.
desfǎşurare
1. ,,Sǎ-l cunoaştem mai bine pe
Creangă”
-prezentarea
unui
material Biblioteca școlii
PowerPoint
despre
marele
povestitor
-audierea unor fragmente din
poveștile și povestirile lui, în
interpretarea unor actori renumiți;
Sala de clasǎ
2. ”Lui Creangă...”
-realizarea unor lucrǎri plastice
inspirate din poveștile lui
-realizarea portofoliului de autor
3. -expoziție
Sala de clasǎ

4.

,,Ghicește povestea!”
-interpretarea unor roluri din
poveștile și povestirile lui Creangă
Sala de clasă

Termen
20 februarie

22 februarie

28 februarie

1 martie

”Din șuguielile lui Creangă”
-concurs inter-clase
-lucru în echipă

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU, FORME DE ORGANIZARE
* lucru individual
* lucru în echipă
* explozia stelară
* portofoliul
* turul galeriei
* fișa de lecturăși fișă de autor
* termeni cheie (formulări de enunțuri, pornind de la anumite cuvinte regionalisme folosite de Ion Creangăîn poveștile sale)
EVALUARE
În timpul derulării proiectului, elevii își vor cosntitui propriile portofolii, în
care vor colecționa:
- fișa de autor
- fișe de lectură pentru poveștile și povestirile îndrăgite
- fișe de lucru individual
La finalul proiectului de va desfășura un concurs inter-clase, în care elevii vor
demonstra cunoștințele despre marele povestitorși capacitatea de a interpreta
expresiv roluri din poveștile lui.
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COORDONATORI PROIECT :
Prof. Pescaru Venera - Clara
Prof. UrSU DOINA
Prof. COJOCARIU GEORGIANA – CLAUDIA

Motto:
Primăvara este o reflexie a gândirii sufletului nostru,
iar mărţişorul este cea mai de preţ floare răsărită într-însa.

ARGUMENT
Primăvara.Iubire.Sinceritate.Veselie.Simplitate.Dăruire.Semne,într-un
cuvânt MĂRŢIŞOARE!
Primavara, anotimpul renaşterii naturii, ne face să simţim energia
unui alt început. An de an, ai senzaţia că renaşti o dată cu primul
mugur, cu primul fir de iarba sagetat spre cer.
Legendele ne amintesc de semnificaţiile culorilor mărţişoarelor şi
de rolul important pe care îl aveau micile obiecte considerate adevărate
talismane aducătoare de noroc şi sănătate .Astăzi MĂRŢIŞORUL
înseamnă altceva ...mai mult sau mai puţin, depinde de fiecare dintre
noi. MĂRŢIŞOARELE ne sensibilizează pe toţi în fiecare an .Ele
marchează începutul primăverii şi momentul în care în fiecare dintre noi
se petrece o schimbare.SUNTEM chiar şi numai preţ de o clipă
emoţionaţi de mărţişoarele din jurul nostru şi ajungem să ne oprim în
loc şi să privim.
Tema “MĂRŢIŞORUL”, la o prima analiză se înscrie în
cadrul obiectului abilităţi practice, dar este mult mai complexă deoarece
îl provoacă pe elev să se implice afectiv şi efectiv în realizarea temei, în
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi
curiozităţi referitoare la tema aleasă. În cadrul acestor activităţi se
îmbină cât mai armonios utilul cu plăcutul, copilul construind noi
produse utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi
creaţia.
E MARTIE dragi copii, veniţi să dăruim MĂRŢIŞOARE !!!!!

SCOPUL PROIECTULUI:
Cultivarea si valorificarea potenţialului creator al elevilor.

GRUPUL ŢINTĂ :
direcţi :75 elevi cls. aII-a C , cls.aIII-a A și CP
Beneficiari
Indirecţi : părinţi, comunitatea locală

LOCUL DE DESFĂŞURARE :
Școala Gimnazială ,,IORGU IORDAN” –
TECUCI/GALAȚI

DURATA : 28 februarie – 8 martie 2017
RESURSE PROIECT:



-

Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi.
Resurse temporale:
- durata proiectului: 28 februarie – 8 martie 2017
Resurse materiale:
informaţionale: carti, reviste, ilustratii, site-uri, emisiuni TV;
materiale pentru confecţionarea mărţişoarelor – mărgele, aţă,
scoici, pene, aracet, creioane colorate, carioca etc.;
instrumente de lucru : saci plastic, mănuşi, găleţi, mături, var,
pensule etc.

Metodele care au ajutat la formularea completă a răspunsurilor
la întrebări, precum şi înţelegerea lor au fost:
- Brainstorming-ul;
- Observaţia;
- Explicaţia;
- Problematizarea;
- Exerciţiul;
- Jocul;
- Demonstraţia;

- Lucrul în echipă ;
- Activitate independentă ;
- Învăţarea prin descoperire.

Echipa de proiect :
Coordonatori şi responsabili cu activităţile :
- Prof.PESCARU VENERA-CLARA
- Prof.URSU DOINA
- Prof. COJOCARIU GEORGIANA – CLAUDIA

OBIECTIVE
O1

–

promovarea
proiectu-lui la
nivelul şcolii şi
a co-munităţii
locale ;

ACTIVITĂŢI
fost A1 - ,,Reporterii

REZULTATE

INDICATORI

mediatizarea
prin
afişe,
invitaţii,
chestionare ;
participarea
unui număr cât
mai mare de
locuitori ;

au
chestionate un
număr de 50 de
persoane ;
- au acceptat
donarea
unei
jucării un număr
de 50 părinţi ;
s-au
confecţionat
5
afişe şi 50 de
chestionare.

şcolii” – sondaje
în comunitate

A2

–

Confecţionarea
de
materiale
pentru mediatizare, clasa aIII-a
A

A1 - ,,Fantezie şi

îndemâ-nare” –
confecţionare de

- implicarea unui s-au
O2 – stabilirea număr cât mai confecţionat şi sau dăruit 100 de
unor punţi de mare de elevi ;
mărţişoare
şi
comunicare cu
100 de felicitări ;
instituţiile
din
comunitate
(biserică,
Șc.Gim.,,
Ion
Petrovici”) ;

O3 – implicarea -

îngrijirea
din
responsabi-lă a spaţiului
elevilor
în curtea şi grădina
acţiuni
de şcolii ;
ecologizare a
mediului ;

- 56 de elevi au
făcut curăţenie şi
au îngrijit spaţiul
verde ;

prezentare
program
O4 – realizarea POWER POINT ;
amenajarea
la nivelul şcolii a
activităţilor unei expoziţii cu
produsele
culturale.
realizate
pe
parcursul
derulării proiectului.

- s-au cules
informaţii pentru
realizarea
programului ;
- s-au expus 50
de mărţişoare şi
felicitări,
colaje(desene,
poze,
lucrări
practice).

mărţişoare
şi
felicitări ;
A2
,,Un
mărţişor / o felicitare
pentru
doamnele
din
oraș” – oferirea
mărţişoarelor
şi
felicitărilor pregătite ;
A3 - ,,O jucărie
pentru fie-care” –
oferirea de jucării
copiilor de la
Șc.Gim.,,ION
PETROVICI”
(cele două cl.)
A1 - ,,Un mediu
curat, o viaţă
sănătoasă”
–
activităţi
ecologice
:
strângerea gunoaielor,
văruirea pomilor,
plantarea florilorcele două clase
A1 - ,,Martie –
Mărţişor”prezentare
POWER POINT
–
legenda
mărţişorului ;
A2 - ,,Mâini
dibace”
–realizarea
unui
panou decorativ
cu creaţiile şi
activităţile
copiilorcele
două clase
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AVIZAT,
DIRECTOR,
Prof.STĂNILĂ CRISTIAN

DIRECTOR ADJUNCT,
Prof. SAVA VIORICA

BISERICA,,SFIINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA – reprezentant,
Preot paroh, JALBĂ VASILE

PROIECT EDUCAȚIONAL

COORDONATORI:
Prof. Pescaru Venera – Clara
Prof. Ursu Doina
Prof.Cojocariu Georgiana - Claudia

CONSILIER EDUCATIV,
Prof.URSACHE MONICA

Argument :
Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare, mai însemnată şi cea mai aşteptată
sărbătoare a creştinilor. În fiecare an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de
sosirea lui ca şi când ar fi pentru prima oară.
Copiii sunt cei mai entuziasmaţi. Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor dă amploare
acestei sărbători. Fie că este vorba de vopsitul ouălor, de planşele de colorat, de poezii,
cântece sau jocuri, cei mici sunt întotdeauna primii. Să nu uităm câtă fericire poate fi în
sufletul unui copil în clipa în care ciocneşte un ou roşu sau ce simte la gândul că vine
Iepuraşul. Bucuria lor vine mereu din lucruri mărunte.
Să trăim bucuria copiilor şi a sosirii Iepuraşului pentru un Paşte fericit şi să rostim cu
credinţă în suflete: HRISTOS A ÎNVIAT!
Scopul:
- promovarea valorilor moral-creştine;
- dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor pascale;
- stimularea creativităţii şi expresivităţii prin compunere de poazii, eseuri, desene.
- Învățarea binelui ,, EU POT DĂRUI”- acte de caritate,, Din mânuțele mele”.
Obiective:
- să cunoască semnificaţia şi însemnătatea sărbătorii Învierii Domnului;
- să manifeste interes şi respect pentru tradiţiile şi obiceiurile pascale;
- să citească texte literare care oglindesc sărbătoarea Paştelui;
- să compună versuri inspirate de acest eveniment;
- să picteze ouă şi să realizeze desene şi colaje pe o temă dată;
- să desfăşoare activităţi în echipă;
- să participe cu interes la activităţi desfăşurate în cadrul comunităţii.
Grup ţintă: elevii clasei a II-a C , a III-a A și CP
Locul de desfăşurare: sălile de clasă, Biserica ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”
Perioada derulării proiectului: 1-20 aprilie 2017
Evaluarea proiectului:
- expoziţie cu lucrările elevilor;
- aprecieri verbale;
- acordarea de diplome.
Coordonatori de proiect:
prof. Pescaru Venera-Clara , prof.Ursu Doina, prof.Cojocariu Georgiana - Claudia

CONŢINUTUL PROIECTULUI
ACTIVITATEA
1. AŞTEPTĂM PAŞTELE!
-prezentarea proiectului;
-prezentarea semnificaţiei sărbătorii, a
simbolurilor creştine, a obiceiurilor şi
tradiţiilor pascale;
-prezentare PPT;
2. ÎNVIEREA
DOMNULUI
ŞI
LITERATURA
-lectura unor poazii şi povestiri care prezintă
aspecte inspirate de marea sărbătoare;
-„În ziua de Paşte” de Elena Farago;
-„La Paşti” de George Topârceanu;
-„Poveste de Paşti” de Passionaria Stoicescu;
Realizarea unor colaje, picturi şi a unor mici
poezioare, inspirate de această sărbătoare;
3. TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE
PAŞTE
-prezentarea tradiţiilor şi a obiceiurilor de
Paşti: Lumina Învierii, pasca, vopsitul
ouălor, mielul, iepuraşul;
-activitate practică de confecţionare a
ornamentelor de Paşte: coşuleţe, suporturi
pentru ouă, iepuraşi, miei;
-încondeierea ouălor;
4. FLORIILE
ŞI
SĂPTĂMÂNA
PATIMILOR
-semnificaţia -„Floriilor” şi a „Săptămânii
Patimilor”;
-audiţie muzicală: -„Prohodul Domnului”
(fragmente);
-activitate la biserică în vederea primirii Sf.
Taine a Spovedaniei şi a Sf. Taine a
Împărtăşanie;
-realizarea felicitărilor pentru sărbătoriţii de
„Florii”;
5. SĂRBĂTOAREA VĂZUTĂ PRIN
OCHI DE COPIL
-evaluarea proiectului;
-expoziţie cu lucrările realizate;
-acordarea diplomelor de participare;
-acordarea de ajutoare pentru 10 bătrâni ai
parohiei

DATA
3.04.2017

RESPONSABIL
prof. Pescaru / Ursu/Cojocariu

6,7.04.2017

Prof. Pescaru/Ursu/Cojocariu

10.04.2017

Prof. Pescaru/Ursu/Cojocariu

12.04.2017

prof. Pescaru/Ursu/Cojocariu
preot. Jalbă

14.04.2017

prof. Pescaru/Ursu/Cojocariu
preot.Jalbă
C P al celor trei clase

