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“BUCHETUL DE FLORI” 

ALBUM DIDACTIC 

 

  Am realizat acest album cu dorinţa de a păstra unele lucrări ce aparţin participanţilor la 

concursul “Buchetul de flori” , concurs naţional aprobat de M.E.C.T.S. – Direcţia Generala Educaţie 

Timpurie, Şcoală, Performaţă şi Programe,  care s-a desfăşurat până acum în trei ediţii. De fiecare dată 

s-a finalizat cu expoziţie în foaierul Palatului Copiilor Tulcea , unde au fost expuse lucrările premiate . 

  Acţiunea a fost primită cu interes, numărul participanţilor fiind foarte mare, mai mult de 

o mie de lucrări pe ediţie, din toate judeţele ţării şi din capitală . Cel mai activ a fost judeţul Tulcea, 

şcolile şi grădiniţele din municipiul nostru au trimis lucrări remarcabile şi au primit cele mai multe 

premii. 

  Toate lucrările au fost realizate numai din hârtie colorată, prin tehnici specifice învăţate 

la orele de “Abilităţi practice” şi “Educaţie tehnologică” . Ele dovedesc ingeniozitatea, capacitatea 

creatoare, dar şi dorinţa cadrelor didactice de a se implica într-un schimb de experienţă în care s-au 

oferit şi s-au primit idei practice. 

  Am pornit de la gândul că florile nu pot supăra pe nimeni şi că ele aduc mereu un strop 

de lumină şi culoare în viaţa fiecărui dascăl care urmăreşte să le formeze elevilor competenţe de 

expresie culturală. Această disciplină practică are multe valenţe formative şi contribuie la dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii copilului: îi stimuleaza imaginaţia, îi dezvoltă gândirea, îi cultivă simţul 

artistic, îl implică în muncă, îl învaţă să iubească şi să dăruiască florile. 

  Nu am trecut numele autorilor şi coordonatorilor fiecărei lucrări pentru că ele trebuie să 

transmită un mesaj artistic mai mult decât unul informativ. Îmi doresc ca privirile celor ce vor deschide 

acest album să fie atrase de valoarea lucrării, de ceea  ce reprezintă fiecare prin modul de îmbinare a 

tehnicilor şi culorilor, recunoscând că ar putea fi ale oricărui copil şi spunând“Iată ce pot face două 

mânuţe mici şi dibace,dacă sunt îndrumate cu pasiune şi răbdare !” 

  Albumul cuprinde o mică parte din lucrări şi constituie o dovadă a eficienţei pe care a 

avut-o acest concurs în rândul elevilor, dar şi al cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi 

primar. Un exemplar va intra în dotarea bibliotecii Casei Corpului Didactic Tulcea. 

 

Prof.înv. primar Vasile Velica 

Prof.înv.preşcolar Niţă Marilena 

Şcoala Gimnazială “Ioan Neniţescu” Tulcea 
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