Concurs interdisciplinar
„La izvoare…”
Anul 2018-Centenarul Marii Uniri
Proiect județean „O șansă pentru viitor”, Ediţia a III –a, cuprins în CAEJ 2018, poz.124
Motto:
,,La obârşie, la izvor/nici o apă nu se-ntoarce,/decât în chip de nor./La obârşie, la izvor/ nici un
drum nu se-ntoarce/ decât în chip de dor.”
(Cântecul obârşiei de Lucian Blaga)
Titlul proiectului: „La izvoare…”
Tipul proiectului: transcurricular - istorie, religie, limbă şi comunicare, arte şi educație
tehnologică
Iniţiatori ai proiectului:
Şcoala Gimnazială ,,Ion Simionescu” Iași
Coordonatori:
prof. Pleşcan Mariana
prof. Nechifor Anca-Oana
Echipa de implementare a proiectului
Prof. PLESCAN MARIANA, e-mail: pln.mariana@yahoo.com
Prof. NECHIFOR ANCA-OANA, e-mail: o_nechifor@yahoo.com
Prof. HRISCU GINA, e-mail: liligina@yahoo.com
Prof. NICOLESCU OLGA, e-mail: olga.nicolescu@yahoo.com
Prof. COJOCARIU MIHAELA
Bibliotecar NECHIFOR ALEXANDRA
Parteneri:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
 Școala Gimnazială ,,D. D. Pătrășcanu”, Tomești, Iași
 Şcoala Gimnazială Războieni, Structura Buznea, Iasi
 Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Iași
 Școala Gîștești, Pașcani
 Școala Lunca,Pașcani
 Palatul Copiilor, Iași, Filiala Podul Iloaiei

Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” Iași
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Asociatia ,,Communio” Iași
Asociația „Ion Simionescu”Iași

Argument:
Prin acest proiect ne propunem să valorificăm talentul elevilor, să lărgim aria de interese,
orientându-i pe elevi spre cunoaşterea istoriei, tradiţiilor și obiceiurilor cu specific românesc; să
dezvoltăm aptitudinile literare și artistice. Prin activităţile propuse, dorim să stimulăm interesul
pentru valorile perene ale trecutului, în dimensiunile sale istorice, religioase şi cultural-spirituale,
încurajând culegerea de legende, povestiri şi mărturii autentice, ai căror eroi au fost chiar părinţii
ori bunicii elevilor noştri.
Învăţăm astfel să mânuim lucrurile, să construim obiecte, să ne punem în practică visele,
constituind din generaţiile actuale un liant între trecut, prezent şi viitor.
Elevii vor fi stimulaţi sa desfăşoare activităţi plăcute, interesante şi utile, adiacente
programelor şcolare, petrecându-si timpul liber în mod plăcut şi util, în mod divers, nu doar în
„lumea virtuală”. Vor avea ocazia să petreacă mai mult timp cu părinţii şi bunicii, să se apropie
mai mult de trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat. De asemenea, prin participarea la
concursul de creaţie literar-artistică (poezie), elevii talentaţi vor avea ocazia să-şi manifeste
aptitudinile creatoare. Cei talentaţi la pictură îşi vor exersa talentul în acest sens, făcând
conexiune cu noţiunile studiate la religie şi istorie.
Aşadar, proiectul nostru îşi propune să valorifice această sursă creativă şi să surprindă,
cât mai bine posibil, latura minunată, dar şi educativă a creatiei copiilor.
„Firul poveştii” noastre leagă prezentul cu trecutul şi viitorul, leagă între ele generaţiile
(copii, părinţi, bunici şi profesori), implicând educatori şi educabili, copii şi adulţi,
stimulând o interrelationare mai strânsă, o cunoaştere reciprocă mai profundă, o implicare mai
complexă în formarea noilor generaţii.
Activităţile propuse în acest proiect dezvoltă interesul şi facilitează identificarea socială a
copilului şi adulţilor, trezind conştiinţe şi ajutându-i pe cei implicati să se simtă parte integrantă
a comunităţii sociale, conştientizându-şi rolul în viaţa celuilalt şi a societăţii, în general.
Obiectivul general/Scopul:
 Dezvoltarea complexă a personalitaţii copiilor prin implicarea acestora în
activităţi instructiv-educative-formative înafara orelor de şcoală cu adeziunea
şi implicarea mai activă a familiei.
Obiective specifice:

Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale copiilor, a îndemânării si
perseverenţei, prin participarea la diverse cluburi, concursuri, activităţi, după orele de
şcoală;

Redactarea unor compuneri cu temă dată şi prin ilustrarea lor, folosind
elemente de limbaj artistic şi tehnici învăţate în orele de educaţie plastică;
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Exersarea talentului literar-artistic al elevilor, stimulând interesul pentru
lectură şi admiraţia pentru personaje cunoscute la orele de istorie, religie sau din viaţa
reală .

Dezvoltarea abilităţilor de antreprenoriat necesare în viaţa de zi cu zi, pentru
prezent şi viitor.

Stimularea fair play-ului şi a dorinţei de autodepăşire prin participarea
elevilor la competiţii;

Promovarea rezultatelor valoroase ale copiilor în spaţiul şcolii şi în cel al
comunităţilor din care fac parte;

Cunoaştere, autocunoaştere, socializare şi empatizare;

Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice din şcolile
implicate;

Implicarea mai activă a familiei în viaţa copiilor şi a şcolii.
Grupul ţintă:

Elevi ai claselor III-VIII (10-14 ani), ai şcolilor participante;
 Cadre didactice : învăţători, profesori de istorie, religie, desen, limba română, bibliotecar;
 Părinţi ai elevilor, bunici şi alţi adulţi doritori/ voluntari.
Beneficiari :
a) direcţi: aproximativ 150 elevi;
b) indirecţi : cadrele didactice din şcolile implicate, părinţi şi bunici;
c) comunitatea locală.
Durata proiectului: anul şcolar 2017-2018
Modalităţi de monitorizare şi evaluare:
 Ȋntocmirea portofoliului proiectului;
 Redactarea unui jurnal de proiect;
 Monitorizarea permanentă a activităţilor derulate;
 Editarea unui volum în care vor fi publicate cele mai valoroase lucrări
participante la concursul „La izvoare…”;
 Articole în presa locală;
 Afişe, flayere, anunţuri pe site-ul şcolii;
 Diplome oferite elevilor premiaţi la concursul „La izvoare…”.
Continuitatea/sustenabilitatea proiectului:
Ȋn funcţie de interesul dovedit de elevi şi ceilalţi factori implicaţi în acest proiect,
concursul se va desfăşura şi pe parcursul următorilor doi ani, existând şansa să devină o activitate
reprezentativă, tradiţională în Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iaşi.
Resurse :
a) Umane:
 Elevii claselor I-VIII (8-14 ani), din şcoala coordonatoare şi şcolile partenere;
 Cadre didactice ;
 Părinţi ai elevilor, bunici şi alţi adulţi doritori/ voluntari.
b) Financiare :
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Sponsorizări, autofinanţare, parţial de la Asociaţia „Ion Simionescu”.
c) de timp:
Primirea lucrărilor: 05 martie 2018 (data limită);
Evaluarea lucrărilor: 06 - 09 martie 2018;
Comunicarea rezultatelor și expedierea diplomelor şi premiilor: 16 – 20 aprilie 2018;
Editarea volumului La izvoare…: iulie 2018.
REGULAMENTUL DE PARTICIPARE:

Participarea la concursul interjudeţean La izvoare… este gratuită.
Tema concursului -Anul 2018 – Centenarul Marii Uniri va fi reflectată în lucrările de
la cele trei secțiuni.
SECŢIUNI :
I.
„La izvoare…”
Creații literare: La această secţiune, participanţii vor redacta compuneri, mărturii
referitoare la identitatea natională, la religia și trecutul istoric al neamului românesc. Lucrările
nu trebuie să depăşească două pagini.
II.
Arte plastice.
Elevii pot participa cu lucrări personale, în care vor fi reprezentate personaje și
personalități istorice care au participat la înfăptuirea Unirii de la 1918. Creaţiile plastice
vor fi realizate pe suportul dorit de autori (carton, hârtie etc.), în tehnica dorită de aceştia
(grafică, pictură), în formatul dorit.
III.
Tradiţie în imagini (fotografie).
Participanţii pot trimite fotografii atât preluate din „zestrea de amintiri” a familiei, dar şi
fotografii actuale ce pot reflecta portul popular, obiceiuri, tradiţii populare româneşti etc.
 Lucrările literare vor fi tehnoredactate în format A4, Times New Roman 12, la un rând;
se vor utiliza obligatoriu diacritice;
 Fiecare profesor poate participa cu maximum 3 lucrări/ secțiune, completând fișa de
înscriere – Anexa 1;
 Lucrările nu se returnează.
Cele mai voloroase creaţii de la toate secţiunile vor fi publicate în vol. La izvoare, (cu
ISBN).
 Fiecărei lucrări îi va fi ataşată, pe verso o etichetă, completată cu datele de mai jos:


Numele
Prenumele
Clasa
Şcoala
Cadru didactic coordonator
E-mail
Tel.
Titlul lucrării
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Secţiunea din concurs la care se înscrie

Criterii de evaluare
Evaluarea lucrărilor se va face separat pe cele trei secţiuni de către comisii de
specialitate, formate din câte trei membri (profesori, artişti plastici şi un invitat special).
Clasamentul va avea în vedere următoarele criterii:
1. Ȋnscrierea în tematica precizată la fiecare secţiune în parte;
2. Originalitate, autenticitate;
3. Expresivitate artistică.
 Se vor acorda premii (I, II, III) şi menţiuni pentru fiecare secţiune, în proporţie de 25%
din numărul participanţilor; se acordă diplome de participare tuturor participanţilor,
specificându-se numele coordonatorului. Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul
şcolii: scoala34_iasi@yahoo.com .
 Lucrările vor fi expediate pe adresa:
Şcoala Gimnazială ,,Ion Simionescu” – Iaşi,
Calea Galata nr. 4
Persoane de contact:
Prof. Pleşcan Mariana, e-mail: pln.mariana@yahoo.com
Prof. Nechifor Anca-Oana, e-mail: o_nechifor@yahoo.com
Cu menţiunea: Pentru concursul La izvoare…
 Se vor acorda premii, mențiuni și diplome de participare;
 De asemenea, este obligatorie completarea Anexei 1 (fişa de înscriere la concurs)
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Anexa 1
INSTITUŢIA…………………………………………………………….
ADRESA…………………………………………………………………
COORDONATOR: ………………………………………………………
TEL/FAX…………………………………………………………………
ADRESA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR…………………………

FIŞĂ DE ȊNSCRIERE
CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR „La izvoare…”
Nr.
Crt
.
1

Numele şi prenumele
elevului

Clasa,

Titlul lucrării

2
3
4
5
6
7
8
9

Semnătură cadru didactic,

6

Secţiu
nea

Coordonator

