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,,A educa înseamnă a porni de la ceea ce este,
cu scopul de a conduce spre ceea ce e mai bine. ,,
Adolphe Ferrier

UN COD DE VIAŢĂ:
(Varianta prescurtată)

Copilul este o persoană: îl respect.
Copilul se minunează: îl ajut să caute frumosul.
Copilul este curios: vorbesc cu el.
Copilul caută un model: sunt pentru el un exemplu.
Copilul îşi descoperă corpul: îi arăt că sănătatea este o forţă.
Copilul se îndoieşte de el însuşi: îi dau încredere în el.
Copilul vrea să fie independent: îl invit să fie responsabil.
Copilul îşi afirmă personalitatea: îl ajut să se cunoască.
Copilul se gândeşte doar la el: îl învăţ să descopere societatea.
Copilul are nevoie de ideal: îl ajut să ofere un sens vieţii.

A. M. A. D. E.
Association Mondiale des Amis de L`Enfance

,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.Această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari; şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea
lor. Atunci să-i învăţăm cum să se adapteze.”

( Maria Montessori
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În loc de argument ...
Povestea umbreluței

O, frumoasă primăvară,
Îţi iubim dulcea ,,povară’’,
autor: Vera Crăciun Când petala-ţi fermecată
Mă îmbie, mă desfată!
Sunt prezentă, sunt aici,
Umbreluţă la cei mici!
Dar, aştept, cum se cuvine,
Vara, care, iată, vine!
Sunt iubită de adulţi
Când cad picurii mărunţi,
Sunt prezentă, sunt aici,
Iar când ceru-i plin de
Umbreluţă la cei mici!
soare,
Eu fac umbră şi răcoare.
E deschisă iar umbrela…
De cine, de Mihaela?!
Bunăoară, repejor,
Chiar de-i soare sau e nor,
Şi pe chipul meu apare
Să-mi asculţi acum
Tot petale, dar de floare!
povestea,
Să se ducă-n lume vestea!
Îmi întind pânza deodată
Şi, iată, sunt mai bogată!
Multe voi avea de spus,
Eu privind de jos în sus!
Multe flori am eu, aici,
Desenate de cei mici!
Dar să vezi, când sunt la
Să încep cu primăvară,
mare
Când apare lăcrămioara!
Şi e soare, o, ce soare,
Roşie sunt la culoare
Sunt prezentă, sunt aici,
Şi mă poartă fiecare!
Umbreluţă la cei mici!
Trece vremea! Azi, un nor
Iată, câmpu-i verde-nchis,
Schimbă iar al meu décor!
Iar umbrela s-a deschis!
Sunt prezentă, sunt aici,
Albă sunt, frumoasă Umbreluţă la cei mici!
tare,
Mă confundă toţi c-o floare Pic, pic, pic se-aude des
Şi-mi place când vin spre
Peste frunză (mai ales).
mine
Ai ghicit? E toamna care,
Mii petale… fine, fine!
Ofilită la culoare
O invită pe Ancuţa
Sunt petale-muguraşi,
Să deschidă umbreluţa.
Iubite de copilaşi!
Vara, iute, a plecat…
Acum, zeci de umbreluţe
Pe pânză ce-i desenat?
Se deschid de mâini micuţe, Am şi struguri şi gutui
Zarea fiind doar o salbă
Cu gust dulce amărui,
De umbrelă fină, albă.
Iată, ţi le dăruiesc!
O, copile, te iubesc!

Sunt umbrelă şi alerg,
Ploi şi raze eu culeg,
Dar nu uit fulgii de nea,
Cei cu albul ca de stea!
Sunt prezentă, sunt aici,
Umbreluţă la cei mici!
Azi mă plimbă Ionel,
Cu fularul prins inel
Și fac baie prin zăpezi!
Doamne, nici nu vrei să
crezi,
Cum, sub viscol, ger
cumplit,
Singură, eu m-am călit…
Şi-am cules, sub bolta mea,
Iarnă rece, iarnă grea!
Uneori cad în cascadă
Fulgii moi! Ce de zăpadăăă!
E poelei și-alunecuș,
Dar tot plec la derdeluș!
E frumos, sunt umbreluţă,
Sunt utilă, sunt drăguţă,
Aştept orice anotimp
Scris de legendarul timp.
Sunt prezentă, sunt aici,
Umbreluţă la cei mici!
Sunt iubită de adulţi
Când cad picurii mărunţi,
Iar când ceru-i plin de
soare,
Eu fac umbră şi răcoare.
Sunt aici, și-aici, și-aici,
Cum mă cheamă, haide,
ghici?
Mă plimbă a ta mânuță
Și îmi spune UMBRELUȚĂ!

Scopul proiectului


Dezvoltarea gândirii şi a capacităţii creatoare, a simţului estetic;



Stimularea creativităţii elevilor în domeniul artistic şi literar;



Promovarea elevilor cu aptitudini literare;



Dezvoltarea spiritului competitiv;



Realizarea unui schimb de experienţă între şcoli;



Dezvoltarea spiritului de colaborare între copii, în vederea realizării obiectivelor
propuse.

Obiective privind elevii:
 Promovarea valorilor morale şi estetice, în rândul elevilor;
 Cunoaşterea şi aprecierea obiceiurile fiecarui anotimp;
 Dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii celor implicaţi în proiect;
 Valorizarea potenţialului elevilor şi cultivarea pasiunilor acestora, în scop culturalartistic.

Grupuri ţintă:


Elevi din învăţământul primar

Resurse:
a) Umane: - elevi
- manageri ai instituţiilor partenere;
- coordonatorii proiectului;
- cadre didactice;
b) Materiale: materiale de lucru, diplome, fotografii, logistică IT, spaţii şcolare
amenajate.

Activităţi de informare şi documentare:




comunicarea prin e-mail, telefon sau alte surse;
întâlniri de îndrumare şi coordonare între profesori şi elevii participanţi;
întâlniri cu părinţii elevilor;

Activităţi comune:
 Ateliere de lucru în vederea coordonării elevilor în realizarea lucrărilor artisticoplastice, poeziilor, compunerilor sau a eseurilor;

Modalităţi de evaluare:
 Expoziții cu lucrările elevilor;
 Acordarea de diplome care să evidenţieze activitatea copiilor participanţi la proiect;
 realizarea unui album cu fotografii din timpul desfăşurării activităţilor;

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării
proiectului:


Valorizarea potenţialului elevilor şi cultivarea pasiunilor acestora, în scop
cultural-artistic;



Implicarea elevilor şi a profesorilor în activităţi extracurriculare, în vederea unei
colaborări solide, ce poate aduce cu sine rezultate diverse, cât mai multe şi cât
mai bune.

Bibliografie:


Metodologia – cadru de organizare si desfășurare a competiţiilor şcolare si a
Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor
educative, școlare si extrașcolare



www.didactic.ro

Programul activităţilor
Calendarul activităţilor din proiect
Nr.
crt.
1.

2.

Tema activităţii
Încheierea acordului de colaborare
între clasele participante
Elaborarea proiectului.
``Cu umbreluţa prin istorie sau o
istorie a umbrelei``
Prezentarea proiectului.
``Umbreluţa toamnei``
* expozitie- concurs cu lucrările
artistico-plastice ale elevilor.

Perioada
Octombrie
2016

28
Noiembrie
2016

Locul desfăşurării Participanti/
activităţii
colaboratori
Școala Gimnazială
„Iorgu Iordan”
Tecuci

* elevi din
ciclul primar

Școala Gimnazială
„Iorgu Iordan”
Tecuci

*preşcolari

*prof.
Parascan V.

* elevi din
ciclul primar

3.

``Umbreluţa si fulgii de zăpadă``
*expozitie-concurs cu lucrările
artistico-plastice ale elevilor;

Februarie
2017

Școala Gimnazială
„Iorgu Iordan”
Tecuci

* elevi din
ciclul primar

4.

” Sub umbreluţa cuvintelor de
primăvară``
*concurs de poezii si cvintete
(pornind de la substantivul `umbrela``)

Mai 2017

Școala Gimnazială
„Iorgu Iordan”
Tecuci

*preşcolari

Festivalul umbreluţelor
- spectacol de muzica, vers si culoare

Iunie 2017

Școala Gimnazială
„Iorgu Iordan”
Tecuci

*preşcolari

5.

Impresii la sfârșit de proiect

* elevi din
ciclul primar

* elevi din
ciclul primar

Concurs de creaţie literară și plastică

CU UMBRELUŢA
PRIN ANOTIMPURI
EDIŢIA I
2016-2017
ORGANIZATORI:

SCOALA GIMNAZIALA
„IORGU IORDAN” TECUCI
Scopul proiectului
Stimularea creativităţii şi expresivităţii prin realizarea de creaţii literare; dezvoltarea gustului
pentru frumos; valorificarea potenţialului creator al elevilor.
Regulament:
Prezentul concurs de creație literară și plastică se va desfășura în patru etape, în
funcție de cele patru anotimpuri ale anului. Fiecare etapă are o anumită temă, tema fiind
specifică anotimpului respectiv. Totodată pentru fiecare etapă există și o anumită perioadă de
înscriere și de trimitere a lucrărilor după cum urmează:
18.10 - 25.11.2016- ``Umbreluţa toamnei`` - expoziţie cu lucrări artisticoplastice ale elevilor;
05.12.2016 - 10.02.2017- ``Umbreluţa si fulgii de zăpadă`` - expozitieconcurs cu lucrările artistico-plastice ale elevilor;
01.03-30.04.2017” Sub umbreluţa cuvintelor de primăvară``concurs de
poezii si cvintete (pornind de la substantivul ”umbrela”)
1.05-01.06.2017- Festivalul umbreluţelor - spectacol de muzică, vers şi
culoare;

Perioada de desfăşurare: OCTOMBRIE 2016-IUNIE 2017
Elaborarea poeziilor,compunerilor, eseurilor și a desenelor cu tema: UMBRELA în
funcție de fiecare anotimp.
Concursul se va desfășura pe doua secțiuni :
secțiunea creatie literara;
secțiunea desen, colaj, lucrare practica colectivă;
Numărul maxim de lucrări per secțiune este trei.
Fişele de înscriere, creaţiile literare, creaţiile plastice vor fi trimise pe adresa: Şcoala
Gimnazială “IORGU IORDAN” Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.125, cu mențiunea :
PENTRU CONCURSUL CU UMBRELUŢA PRIN ANOTIMPURI.
Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum 3 lucrări.
Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi
pe clase, urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia elevilor. Se vor acorda premiile I, II și III.
Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului.
Toate lucrările vor avea în colțul din dreapta, jos (față), o etichetă cuprinzând : numele şi
prenumele elevului, clasa, titlul lucrǎrii, numele si prenumele cadrului didactic îndrumǎtor ,
unitatea școlară.
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI………………………………….................
CLASA..................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII................................................................................
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ………………………............................
UNITATEA ŞCOLARĂ………………………………................………………………...

Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea
elevilor, vor primi adeverinţe de participare.

Informaţii suplimentare se obtin la numerele de telefon sau adresele de mail :
Prof. Cojocariu Georgiana - 0766363218, georgiana_cojocariu@yahoo.com
Prof. Păduraru Fănica - 0766688454, nutipad@yahoo.com

Director,
Prof. Viorica Sava

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ
CU UMBRELUŢA PRIN ANOTIMPURI.

EDIŢIA I

Unitatea de învăţământ:...........................................................................
Adresa......................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
................................................................................................................
Clasa/Grupa:............................................................................................
Adresa de e-mail:....................................................................................
Adresa:....................................................................................................
Numărul de telefon:.................................................................................

Nr.
Crt.

Numele şi prenumele elevului

TITLUL LUCRĂRII

1.

2.

3.

Semnătura cadrului didactic coordonator,

SECŢIUNE

CLASA

Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125
Tel/fax 0236815796
Email: scoala11tecuci@yahoo.com
Nr.............din....................................

Şcoala........................................................
...................................................................
Tel:............................................................
Email:........................................................
Nr.............din............................................

ACORD DE PARTENERIAT

I. PARTENERI:
1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IORGU IORDAN” Tecuci, reprezentată de prof. Sava
Viorica, în calitate de director.
2. ŞCOALA.................................................................................................., reprezentată de
prof.................................................................................................. în calitate de director şi
prof.............................................................. în calitate de colaborator în cadrul proiectului
CU UMBRELUŢA PRIN ANOTIMPURI, ediţia I, octombrie 2016 - iunie 2017.
II. DURATA COLABORĂRII
Acordul s-a încheiat în două exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi
este valabil pe perioada anului şcolar 2016-2017.
III.CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII
Şcoala coordonatoare se obligă:
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să organizeze expozitii cu lucrările realizate de către parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să trimită tuturor participanţilor documentele rezultate în urma evaluării lucrărilor.
Şcoala participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în concurs, respectând termenul limită;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare, respectând termenul limită;
 Să înmâneze elevilor participanţi diplomele obtinute;
 Să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala Gimnazială “Iorgu Iordan” Tecuci
Director,
Prof. Viorica Sava

Şcoala ................................
Director,

