PROIECT EDUCAȚIONAL

Prof. înv. primar RAȚIU DIANA LINDA
Școala Gimnazială ,,Virgil Iovănaș“ Șofronea, Arad

Motto:
„Cel mai mare scriitor român pe care l-a ivit până acum timpul. Eminescu a fost
o personalitate copleşitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligenţă,
memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european şi farmecul limbajului. Scrisul
era viaţa lui: omul cel mai silitor, veşnic citind, meditând, scriind… poet în toată puterea
cuvântului.”
(Titu Maiorescu)

Argument:
Într-o lume în care se pare că nonvalorile tind să ocupe locul câştigat de valorile naţionale
în conştiinţa publică, e nevoie ca elevilor să li aducă în atenţie adevăratele personalităţi care fac
cinste neamului românesc.
Omul deplin al culturii româneşti, Mihai Eminescu, a fost o apariţie deosebită în literatura
secolului al XIX-lea integrându-se în marele curent romantic european. Ceea ce singularizează
creaţia eminesciană este acea capacitate uriaşă de a întoarce timpii istoriei, de a construi forme
alăturate spaţiale şi temporale nebănuite într-un limbaj armonizat printr-o filiaţie de profunzime
cu cel folcloric.
Creaţia sa este un tot armonios, marcat de aceleaşi gânduri înalte, de aceeaşi plăcere de a
întoarce roata istoriei, de aceeaşi revoltă demonică rezolvată în contemplaţie, de aceeaşi plăcere
de reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre
absolut, sete de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau de încercare
iluzorie de a-şi oferi universuri compensative ideale. Această genialitate a poetului este atributul
antumelor şi a postumelor.
Eminescu a fost si va rămâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi, dascăli,
organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care a fost numit Luceafărul
poeziei româneşti, Mihai Eminescu.

Scopul proiectului:
Promovarea în rândul elevilor a valorilor naționale.

Obiectivele proiectului:
 să cunoască semnificaţia zilei de 15 ianuarie;
 formarea şi cultivarea gustului pentru lectură;
 îmbogăţirea cunoştinţelor despre marele poet;
 să memoreze (recite) poezii eminesciene;
 realizarea unor lucrări artistico-plastice inspirate din poezia lui Eminescu.

Resurse umane:


elevii ciclului primar



cadrele didactice

Locul de desfășurare:


sala de clasă.

DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT:


Limbă română



Educaţie muzicală



Educaţie plastică



Educație tehnologică

ACTIVITĂŢI PROGRAMATE

Nr.
crt.

1.

Activitatea

Responsabil

Perioada

Cadrele didactice
implicate în proiect

14 ianuarie 2019

Cadrele didactice
implicate în proiect

15 ianuarie 2019

Cadrele didactice
- prezentare power-point Somnoroase implicate în proiect
păsărele
 colaj tematic
 creaţie plastică
Poeziile lui Eminescu în culoare

16 ianuarie 2019

,,Mihai Eminescu - poetul
nepereche“


Ce știți despre Mihai
Eminescu?
(rebus și brainstorming)
 Eminescu – bibliografie

2.

„Ce a lăsat poetul ca moştenire
poporului român ?“
‐ Recitarea unor poezii de către
‐
‐

3.

copii din opera marelui poet.
Vizionarea filmului Luceafărul
Compunere: Interviu cu marele
poet

,,Sub semnul lui Eminescu”

Rezultatele aşteptate la finalul proiectului:
 Copiii, prin acest proiect, îşi dezvoltă cunoştinţele despre Eminescu şi învaţă să-i
aprecieze opera;
 Învaţă ce înseamnă un moment omagial şi cum trebuie desfăşurat;
 Participă la acţiuni educative, trăiesc momente de bucurie, emoţie, îşi manifestă liber
sentimentele;
 Utilizează cooperarea ca modalitate de bază în atingerea scopurilor individuale şi de
grup.

METODE DE EVALUARE:


Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin completarea unui
jurnal de impresii, dar şi prin metode specifice de evaluare: portofoliul şi analiza
produselor activităţii în cadrul unei expoziţii cu lucrări.

DISEMINAREA PROIECTULUI:


Se vor colecta impresii ale elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi vor fi publicate în
revista şcolii.

