
CONCURSUL ZONAL
“SĂRBĂTORILE CREŞTINILOR –

O BUCURIE PENTRU TOATĂ LUMEA”

Mă numesc Arsene Elisabeta, sunt institutor la Şcoala cu clasele I-VIII Jurilovca, structură
Sălcioara. Sunt mândră de meseria de dascăl, pe care o consider una din cele mai complexe, este meseria
prin care modelăm  sufletele inocente în căutarea unui ţel în viaţă.

Ca fiecare coleg, mă lupt alături de învăţăceii mei cu cifrele, cu literele ce nu vor să se încadreze
frumos în spaţiul caietului, cu vieţuitoarele nervoase că nu le-am descoperit toate tainele, dar şi cu
frumosul, esteticul, culorile, cu imaginaţia care zboară câteodată în căutarea celor mai inspirate idei.

Educaţia plastică, abilităţile practice pot părea la prima
vedere discipline ce nu necesită un deosebit efort, fiind la o primă
impresie o joacă a culorilor, o relaxare. Greşit! Dacă întrebaţi
doamnele învăţătoare, doamnele educatoare veţi fi surprinşi să aflaţi
ca la finalul acestor ore sunt extenuante, ca după un maraton
profesionist. Procesul creaţiei este destul de obositor. Fiecare elev
doreşte să realizeze cea mai frumoasă, cea mai deosebită , cea mai
interesantă lucrare, „cea mai cea”…

Ideea de la care a pornit totul, sclipirea care a “înflăcărat”
sufletul unui dascăl dornic de a realiza ceva deosebit, inovativ în
şcoala sa, a fost tocmai această dorinţă de răsplăti truda elevilor şi a
doamnelor învăţătoare. De ce să nu aducem în lumină cele mai
originale lucrări? De ce să nu ajutăm elevii să-şi descopere
potenţialul artistic şi dragostea pentru tradiţii şi artă, altfel decât o
facem în timpul activităţilor desfăşurate la clasă?

O mână de ajutor am primit-o de la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, în anul
ș colar 2010-2011, când un accent deosebit s-a
pus pe rolul activităţilor extracurriculare în
dezvoltarea competenţelor-cheie. Ș i iată că, ne
aflăm la a II-a edi ț ie a Concursului zonal
“Sărbătorile creştinilor – o bucurie pentru toată
lumea” derulat în cadrul unui  parteneriat şcolar
între Şcoala Jurilovca şi Şcoala Ceamurlia de jos.
Domeniul de educaţie pe care îl vizează această
iniţiativă se încadrează la frontiera dintre educaţia
moral civică şi educaţia plastică.

Scopul concursului constă în valorificarea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice
sărbătorilor  româneşti; afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistico-plastic al copiilor din
învăţământul şcolar.



Obiectivele sunt cele specifice domeniilor de educaţie şi
dezvoltare amintite mai sus:

- să identifice elemente locale tradiţionale specifice zonei în care
locuieşte;

- să conştientizeze importanţa cunoaşterii obiceiurilor şi tradiţiilor
populare;

- stimularea potenţialului creativ al copiilor;
- cultivarea unor trăsături de caracter precum blândeţea,

bunătatea, smerenia;
- valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în

abordarea educaţiei plastice a şcolarilor;
- să definească prin lucrări originale, portretul spiritual al

poporului român.

Grupul ţintă este reprezentat de şcolari, cadre didactice şi
părinţi, din cadrul şcolilor partenere în proiect.

Concursul se organizează pe doua secţiuni:
1. desen, pictură, colaj (secţiune adresată elevilor);
2. felicitări, podoabe pentru decorarea sălilor de clasă în perioada

sărbătorilor: Crăciun şi Paşte (adresată cadrelor didactice).

Iniţiat în anul şcolar 2010-2011, proiectul a primit sprijinul
conducerii Şcolii Jurilovca, a Primăriei Jurilovca şi a unor sponsori
locali, cu ajutorul cărora au fost
premiate cele mai originale lucrări.
Colegele au primit cu interes
propunerea mea şi astfel am avut o
participare de 13 cadre didactice cu

39 de  lucrări de Crăciun şi 12 cadre didactice cu 36 lucrări de Paşte
din 5 şcoli (Şcoala Ceamurlia de jos, Lunca, Vişina, Jurilovca,
Sălcioara).

În acest an şcolar 2011-2012 concursul se află la a doua
ediţie, iar pe lângă sprijinul primit de partenerii noştri, Şcoala
Jurilovca şi Primăria Jurilovca, am extins parteneriatul, incluzând şi
Şcoala Baia, care a privit cu mult interes concursul nostru.

Astfel, la această ediţie, în etapa sărbătorilor de Crăciun, au
participat 11 cadre didactice din 5 şcoli (Şcoala Sălcioara, Şcoala
Jurilovca, Şcoala Vişina, Şcoala Lunca,  Şcoala Ceamurlia de Jos),
cu aproximativ 44 de elevi, cu 44 de lucrări la cele 2 secţiuni ale
concursului.

Etapa din primăvară, prilejuită de sărbătorile de Paşti, s-a
bucurat de mai mulţi participanţi, cu 14 cadre didactice şi cu peste
50 de lucrări deosebite, pe care le puteţi vedea în aceste fotografii.



Produsele artistice din  ediţia I a concursului le puteţi vizualiza pe www.didactic.ro, la următorul
link: http://www.didactic.ro/stiri/sarbatorile-crestinilor-o-bucurie-pentru-toata-lumea

Constatarea că această idee a însufleţit creativitatea dascălilor şi
a elevilor, iar proiectul se dezvoltă de la an la an, îmi oferă satisfac
ș i certitudinea că poten ălilor, dorin
afirmare a elevilor vor constitui întotdeauna premise suficiente pentru
“a construi” proiecte şi acţiuni care să aducă noul, provocarea şi
evoluţia în şcoala românească.

Mulţumesc pe aceasta cale a comunicării virtual, echipei care a
fost alături de mine în promovarea, desfăşurarea şi evaluarea acestui
proiect de parteneriat şcolar.

Echipa de proiect:
Director prof. Ivanov Victoriţa
Metodist sector inst. Dragnea Mirela
Responsabil comisie metodică inst. Şamata Elena
Coordonator educative, prof. Gondrea Victor
Preot-paroh Friptu - Stănescu Antonel
Ion Eugen – fiu al satului - sponsor principal

Responsabil şi coordonator proiect
Instit.  Arsene  Elisabeta

Şcoala Jurilovca, structura Sălcioara
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