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ARGUMENT 

 
 

Motto: 
                                                               “În fond, cultura este,  sau ar trebui să fie, 

                                                                               o anumită formă de a iubi lumea şi de a spera” 
                                                  (Octavian Paler) 

 

Bucuriile sărbătorilor pascale sunt de două feluri: văzute şi nevăzute. Cele nevăzute sunt 

acele bucurii care nu pot fi atinse şi simţite. Sunt: bucuria Invierii Domnului, bucuria luminii din 

sufletele noastre. 

Bucuria Invierii Domnului este aceea prin care Dumnezeu dă oamenilor o bunătate spirituală. ”El s-

a răstignit pentru noi iar apoi a Inviat” aşa spune Biblia. Acesta este mesajul transmis de Invierea 

Domnului. Dar Invierea ne mai transmite ceva. Lumina din sufletele noastre este o bucurie 

deosebită. Este o bucurie care reprezintă fericirea omului de Paşti. Oamenii îşi însuşesc lumina în 

noaptea de Înviere. 

Bucuriile Pascale, mai ales cele nevăzute, sunt cele mai frumoase bucurii pentru că oamenii Il 

slujesc pe Dumnezeu… 

Să ne bucurăm împreună de culorile pascale mirosind florile dar şi bucatele şi cozonacii 

rumeni, admirând verdele crud, soarele galben, gingăşia iepuraşilor dar şi tradiţionalele ouă. Să ne 

lăsăm ochii pradă frumosului creat de acuarelele şi pensulele elevilor noştri, creativitatea şi 

originalitatea în a îmbina hârtia colorată sau a realiza adevărate ,,capodopere pascale”. 

Iar bucuria înzecită să ne fie când ne vom îndrepta gândul, dar şi ajutorul  către cei bătrâni, 

fără familii din Centrul de batrâni Galaţi în ziua de Înălţarea Domnului prin valorificarea creaţiilor 

elevilor participanţi la concursul din proiect. 

 

Puncte tari: 

 experienţa dobânditǎ de-a lungul timpului în organizarea unui astfel de eveniment; 

 existenţa unui personal titular şi specializat, dornic sǎ participe la organizarea şi 

desfǎşurarea unor activitǎţi care ar putea duce la creşterea prestigiului şcolii; 

 existenţa unui colţ de etnografie şi folclor, loc amenajat cu prilejul desfǎşurǎrii 

activitǎţilor destinate acestei sărbători; 

 existenţa revistei şcolii în paginile cǎreia va fi popularizatǎ activitatea în rândul 

pǎrinţilor şi comunitǎţii locale; 



Proiect educaţional ,,Universul culorilor pascale” *2012/2013 *Şcoala Gimnazială la Nr. 20 Galati 

 în cadrul şcolii funcţioneazǎ  ansablul coral format din elevii claselor  V-VIII şi o 

echipa de dansuri populare, care dǎ o notǎ de autenticitate fiecǎrui eveniment. 

Oportunitǎţi : 

 Sărbătoarea Sfintelor Paşte este o zi cu rezonanţǎ în calendarul ortodox ; 

 colaborarea foarte bunǎ cu Casa de Cultură a Sindicatelor Galaţi în vederea unei 

promovări a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului; 

 fiind o “şcoalǎ de cartier”, aici procesul de transmitere a obiceiurilor, datinilor şi 

tradiţiilor a fost înlesnit de contactul direct cu tǎrâmul şi creaţia, astfel cǎ unii elevi 

deţin de la bunicile şi strǎbunicile lor costume populare autentice, înlesnind astfel 

organizarea activitǎţilor; 

 parteneriatul cu pǎrinţii va favoriza antrenarea acestora şi a copiilor în colectarea 

unor obiecte artizanale pentru reamenajarea colţului folcloric existent, dar şi 

înlesnirea actului de întrajutorare; 

 colaborarea cu Biserica “Întâmpinarea Domnului”  pentru comemorarea dascălilor şi 

elevilor plecaţi în ceruri şi pentru educarea elevilor  în spiritul respectǎrii religiei şi a 

sǎrbǎtorilor importante din calendarul ortodox, dar şi realizarea acţiunilor caritabile; 

SCOP: Valorificarea lucrărilor de artă plastică şi practică pentru popularizarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor româneşti prilejuite de Sărbătoarea Sfintelor Paşte, ca schimb de experienţă cu alţi 

parteneri din şcolile din oraş şi din ţară. Ajutorarea unor bătrâni, fără familii din Centrul de bă  

OBIECTIVELE URMĂRITE:  

- să înţeleagă semnificaţia simbolurilor pascale: crucea, oul roşu, pasca, iepuraşul, mielul, 

slujba religioasă;  

- să descopere obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti legate de sărbătorile pascale, specifice zonei în 

care trăiesc;  

- să organizeze acţiuni prin care să marcheze Sărbătoarea Paştelui: activităţi antreprenoriale 

- expoziţii cu vânzarea unor lucrări plastice şi practice, ajutorarea unor persoane cu nevoi speciale. 

   

GRUP ŢINTĂ: 

 - copii din învăţământul preprimar;  

- elevi din ciclul primar şi gimnazial; 

 - cadre didactice: educatoare, învăţători, profesori.  

BENEFICIARI:  
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Direct: elevii şcolii, cadrele didactice; 

Indirect: pǎrinţii, membrii comunitǎţii locale. 

LOCUL ŞI PERIOADA DE DESFǍŞURARE : 

Şcoala Gimnazială Nr. 20  Galaţi 

Aprilie-iunie 2013 

ACTIVITĂŢI  : 
 

Nr. 
crt 

 Participanţi 
 

           Secţiunea                                  Specificări 

1. 
 

▪ Elevi 
clasele 
III-VIII 

 
 

 

♦ Concurs de 
creaţii literare 
(poezii, eseuri , 

compuneri) 

Compoziţiile literare vor respecta tematica propusă .  
Eseul va avea maximum 2 pagini .Textele vor fi scrise 
doar de mână (cu diacritice), lizibilitatea , ortografia şi 

punctuaţia , fiind criterii de evaluare . Un elev va trimite 
maximum 3 poezii şi/sau un eseu/ compunere 

2*.   Concurs de creaţii plastice* 

Notă:  Creaţiile de la secţiunea 2 vor participa la expoziţa cu tombolă 

2.1. ▪ Preşcolarii 
 

♦ (DESEN, 
COLAJ, 

PICTURĂ), 
dedicate 

evenimentelor 
pascale 

Compoziţiile plastice (desen , pictură, colaj) vor fi 
realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport format 

A4 . 
▪ Elevi 

clasele I-
VIII 

2.2. ▪ Preşcolari 
şi elevi cls. 

I-VIII 

♦ Concurs de 
felicitări dedicate 

evenimentelor 
pascale 

Felicitările vor fi creaţii ale elevilor, tehnica şi formatul 
fiind la alegere. 

 

2.3. ▪ Preşcolari 
şi elevi cls. 

I-VIII 

♦ Concurs de ouă 
încondeiate 

 

Încondeierea va fi făcută în tehnicile tradiţionale: cu 
ceară sau vopsite cu plante prezentate în aranjamente 

adecvate, având în vedere că este criteriu de evaluare . 

2.4. ▪ Elevi 
clasele IV-

VIII 

♦ Concurs de 
pictură pe 

sticlă/substitut 

Lucrările vor respecta tematica propusă . 
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CALENDARUL ACTIVITǍŢILOR 

Activitatea 
concretă 

Calendar 
( termen) 

Monitorizare 
(cine o efectuează) 

Parteneri 

Promovarea proiectului şi lansarea 
regulamentului concursului 

22 aprilie 
2013 

Tufă Tincuţa 
Velea Marcela 
Frenţescu Iulia 

Şc. 24 
Şc. 26 
Şc. 9 

Expoziţie Galeria  de Artă 
16.05-

31.05.2013 

Bibliotecar Chircă Angela 
Isaia Dida 

Mihai Mariana 
Echipa de proiect 

Casa de 
Cultură a 
Sindicatelor 
Cercul de artă 

Antreprenor pentru un  
-valorificarea creaţiilor din concurs  la 
tombolă 

1.06.2013 
Elevi voluntari 

Coord. proiectului 
 

Programul artistic dedicat evenimentului 
1.06.2013 

13.06.2013 

Groza Gaby Mihaela 
Anghelahăr Corina 
Marchis Daniela 

Tufă Tincuţa 

Centrul de 
bătrâni 

Oferirea unor diplome elevilor şi cadrelor  
care şi-au adus aportul la creşterea 

prestigiului şcolii prin rezultatele deosebite 
obţinute la concursul din proiect 

13.06.2013 
Directorul unităţii 
Echipa de proiect 

I.S.J. Galaţi 

Împărţirea unor daruri bătrânilor din 
Centrul de bătrâni prezenţi la eveniment 

13.06.2013 
Elevi  

Invăţătorii şi diriginţii 
părinţii 

Eliberarea diplomelor pentru elevi şi cadre 
didactice, a  adeverinţelor de 

participare/voluntariat 
Iulie 2013 

Tufă Tincuţa 
Velea Marcela 
Frenţescu Iulia 

 

REZULTATE : 

 invitaţii, pliante cu programul activitǎţii ; 

 publicare unor articole despre activitate în revista şcolii “ORIZONT 20” 

 CD-uri cu filmul activitǎţii şi fotografii 

RESURSE UMANE : 

PROPRII : Vor fi implicate resurse umane apreciabile, cuprinzând elevi şi profesori ai 

Şcolii Nr. 20 Galaţi  

PARTENERIALE : La organizarea şi buna desfǎşurare a activitǎţii vor participa cadre 

din şcolile partenere din oraş şi preotul  Bisericii “Întâmpinarea Domnului”    
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EVALUARE : 

 toţi elevii vor cunoaşte date despre  istoricul şcolii  

 implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în organizarea şi desfǎşurarea activitǎţii în 

procent de 80%; 

 conştientizarea necesitǎţii actelor caritabile şi de voluntariat. 

 impactul avut asupra partenerilor şi a invitaţilor. 
 

POPULARIZAREA PROIECTULUI: 

- prin afişe şi pliante cu programul activitǎţii în rândul publicului ţintǎ; 

- prin articole publicate în revista şcolii şi ,,Şcoala Gălăţeană ‘’, în ziarul local “Monitorul 

de Galaţi”, “Viaţa Liberă” etc. 

- prin invitaţii adresate unor personalitǎţi ale oraşului Galaţi 

 
 


