O ACTIVITATE DE SUCCES
ÎN ŞCOALA ALTFEL: SǍ ŞTII MAI MULTE, SǍ FII MAI BUN!

A. FIŞA ACTIVITǍȚII “IUBIREA
MANIFESTARE A SINELUI”

PENTU

SEMENI,

O

FORMǍ

DE

Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Şcoala Gimnazială “Ionel Perlea” comuna
Ograda, judeţ Ialomiţa, strada Ionel Perlea, nr. 142, cod postal 927061
Nivelul/nivelurile de învățământ: gimnazial
Numărul elevilor din școală: 342
Numărul cadrelor didactice din școală: 23
Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact):
Prof. Oprea Tudoriţa Liliana, director, mail: liliana_oprea@yahoo.com
Prof. Cîrnu Graţiela, coordonator pentru proiecte și programe educative și extracurriculare, mail:
gratiela.cirnu@yahoo.com
Prof. pentru învăţământ primar Dănuţă Viorica, mail: villy_39@yahoo.com
Prof. pentru învăţământ primar Badea Iulia, mail: iuliabadea16@yahoo.com
Prof. pentru învăţământ primar Băleanu Rădiţa, mail: baleanuradita@yahoo.com

1. Titlul activității: “Iubirea pentru semeni, o formă de manifestare a sinelui”
2. Domeniul în care se încadrează: cultural
3. Scopul activității: scop umanitar – ajutor financiar pentru un copil cu dizabilităţi al
școlii; formarea capacităţii de a recepta și a exprima frumosul în mediul școlar și în viaţă,
ca valoare fundamentală estetică.
4. Obiectivele educaționale:






promovarea unor principii care să ajute relaţionarea elevilor: toleranţa, comunicare,
munca în echipă;
cultivarea gustului estetic;
sensibilizarea elevilor pentru frumos și pentru artă, în general;
încurajarea elevilor pentru a-și dezvolta aptitudinile pentru dans, muzică, teatru;
fundamentarea lărgirii perspectivei social-culturale a elevilor asupra raporturilor care se
stabilesc în societate;




educarea interesului pentru promovarea unor valori morale, precum adevărul, demnitatea,
credinţa;
formarea capacităţii de a comunica, dar și de a se comunica, ca o manifestare a
sensibilităţii artistice.

5. Elevi participanți: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total
de elevi din grupul țintă: 130 de elevi, 95% din grupul ţintă.
6. Durata și locul desfășurării activității:
Activitatea s-a desfășurat în etape:



Prima etapă s-a desfășurat în școală unde s-a anunţat scopul caritabil al acţiunii, sau împărţit sarcinile de lucru, s-au creat ateliere de lucru;
A doua etapă s-a desfășurat la Căminul Cultural al comunei Ograda, în data de
21.04.2016, în intervalul orar 12,00 – 13,00.

7. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, menționând
elementele de succes ale acesteia (conținut, metodele, sarcini de lucru, caracter
interdisciplinar, parteneriate etc.).
Programul artistic s-a realizat prin îmbinarea mai multor forme de expresie
artistică, muzică, dans, literatură, dar s-a evidenţiat și talentul copiilor care au realizat
produse destinate vânzării cu scop caritabil. Elevii au realizat felicitări, ornamente și
tablouri cu temă pascală și și-au demonstrat talentul în interpretarea unor scenete cu
caracter educativ. Au fost implicaţi și elevii cu risc de abandon școlar care fac parte din
Proiectul VIP, fiind încurajaţi să își dezvolte aptitudinile pentru dansul modern, dar și
popular. Elevii ciclului primar formeaza la nivelul unităţii școlare un cor și o trupă de
dans popular și au interpretat cântece și dansuri specifice zonei noastre. Consiliul local,
părinţii au fost parteneri în realizarea momentului artistic, precum și un agent economic
local, care sponsorizează cu alimente și rechizite școlare și desfașurarea activităţilor din
proiectul VIP.
8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității.






Activităţi de creaţie artistică pe plan local;
Produse realizate de elevi, având scop caritabil;
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între elevi și cadrele didactice;
Stimularea potenţialului creativ și artistic al elevilor;
Dezvoltarea spiritului civic, a valorilor morale.

9. Precizați dacă elevul/profesorul/părinții și-au manifestat dorința de continuare a
acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru.
Atât elevii, cât și părinţii și profesorii așteaptă ca acest proiect educaţional să prindă
rădăcini deoarece reprezintă o activitate benefică în viaţa școlii, a comunităţii locale, având
posibilitatea de dezvoltare prin atragerea de noi parteneri economici, dar și prin crearea unor

noi tipuri de activităţi extraccuriculare, precum cercul structurat pe ateliere de dans,
dramatizare, muzică, confecţionare de produse, iar coordonatorii pot fi elevii deja iniţiaţi în
astfel de manifestări artistice.
10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai... (maximum ½ pagină): argumente
ale cadrelor didactice, elevilor, părinților.
În urma desfășurării activităţii, ne-am dat seama că a fost una reușită prin frumuseţea și
simplitatea ei.
Cu siguranţă avem nevoie de educaţie artistică, deoarece:





Oferă elevilor, tinerei generaţii, posibilitatea de a-și crea o imagine despre lume,
să o pătrundă, să o reconstruiască prin viziunea artei;
Valorile autentice pot fi păstrate și putem să reorientăm tinerii către frumos,
categoria estetică fundamentală dezvoltării personalităţii creatoare;
Valorile morale mediază relaţionarea elevilor;
Abordările inter și transdisciplinare sunt necesare pentru dezvoltarea unui nivel
superior de înţelegere a vieţii.

B. Atașați cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la
activitatea propusă.
 “Doresc să felicit cadrele didactice, elevii, părinţii pentru realizarea unui
moment artistic deosebit, cu scop caritabil. Prin muzică, dans, teatru ne-aţi făcut
să vibrăm, să uităm de cotidian, să ne dăm seama că valorile nostre morale,
naţionale nu dispar niciodată. Acest moment a fost o încântare pentru ochi și
suflet.” – primar al comunei Ograda, Badea Lilian.
 “Acest spectacol a reușit să unească oameni cu gânduri bune, care au colaborat
pentru un scop nobil, de a ajuta un copil cu dizabilităţi al comunităţii. Munca și
efortul elevilor și al cadrelor didactice s-au transformat într-o minunat moment
care ne-a schimbat pentru câteva momente starea de spirit.” – prof. Oniga Maria
 “Am urmărit cu plăcere un spectacol deosebit! Este impresionant cum niște elevi
atât de mici pot să pună atât de mult suflet. Elevii mai mari au dansat cu pasiune
și dansul modern, și dansul popular! Felicit profesorii îndrumător și mi-aș dori
ca astfel de activităţi caritabile să se desfășoare și cu alte ocazii, întrucât școala
are copii talentaţi, pregătiţi de oameni devotaţi profesiei.” – părinte Mihai
Gabriela
 “Acest spectacol a fost foarte frumos! Copiii sunt talentaţi, sunt niște mici artiști
care ne-au surprins plăcut. Felicitări doamnelor care au coordonat activitatea!”
– Frenţescu Mihaela, părinte al unui elev implicat
 “Aţi dansat, aţi cântat, aţi creat produse minunate, sunteţi talentaţi, felicitări,
elevi! Modul în care aţi colaborat a dovedit că sunteţi o echipă!” – agent
economic local



“Dacă există un moment care să fi declanșat în mine o emoţie, sigur acela este
spectacolul de astăzi al colegilor mei. Această activitate este o lecţie de viaţă.
Arta este legătura între suflet și trup, între semeni.” - eleva Bondoc Georgeta

C. Atașați ”dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.).

