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ZIUA  CULTURII  NAŢIONALE 

EMINESCIADA 

 

Data desfăşurării: 15 -18 ianuarie 2019 

 

Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: 

 Director adjunct, Gulei Ancuţa-Nadia 

 prof. Adrobotoaei Elena, coordonator de proiecte şi programe educative şi extraşcolare 

 prof. Aneculăesei Mihaela 

 prof. Caliniuc Adriana 

 bibliotecar Cocriș Camelia 

 

Echipa de proiect: 

– prof. Apetrea Gabriela 

– prof. Radu Carmen 

– prof. Ciuc Cristina 

– prof. înv. Popescu Doina 

– prof. înv. Grigore Răduţa 

– prof. înv. Palaghianu Oksana Lavinia 

– prof. înv. Gherasim Gabriela 

– prof. înv. Plăcintă Mihaela 

 

Parteneri: Consiliul Şcolar al Elevilor 

Grupul ţintă:  elevii Școlii Gimnaziale ”Miron Costin” Suceava 

 

Activităţile proiectului:  

 La nivelul şcolii, s-au desfăşurat o serie de activităţi, atât la nivelul claselor primare, cât şi al 

celor gimnaziale, dedicate marelui poet Mihai Eminescu.  

- Eminescu – poezie şi culoare 

- Noi şi Eminescu, Eminescu şi noi 

- Eminescu – îngerul păzitor al LIMBII ROMÂNE 

Scopul activităţilor:  

 Activităţile urmăresc formarea şi dezvoltarea la elevi a unor competenţe educaţionale şi îşi 

propun ca aceştia să conştientizeze necesitatea cunoaşterii autentice a lumii şi a sinelui prin 

receptarea operei lui Mihai Eminescu . 

Activităţile vizează schimbul de experienţe, bune practici între parteneri, precum şi 

manifestarea talentului creativ. Activităţile sunt destinate elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie în 

calitate de îndrumători, fie în calitate invitaţi).  
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Obiectivele:  

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii  de a citi, a gustului estetic în domeniul 

literaturii; 

 Folosirea artelor ca mijloace de îmbunătăţire a nivelului de autocunoaştere şi de comunicare; 

 Dezvoltarea simţului civic, sensibilizarea şi socializarea elevilor prin mijlocirea activităţilor 

artistice colective; 

 Formarea unor tineri cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabili să-şi utilizeze în 

mod eficient şi creativ capacităţile proprii; 

 Familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române si familiarizarea cu 

năzuinţele creştine ale poporului; 

Resursele: 

a. umane: elevii claselor P-VIII, reprezentanţii C.Ş.E. 

b. materiale: volume din biblioteca școlii , foi pentru scris, citate din filosofia eminesciană, lucrări 

plastice ale elevilor, mijloace audio-vizuale (calculator, videoproiector). 

 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 Identificarea și selectarea materialelor pentru această activitate; 

 Recitări și memorări de poezii mai scurte sau fragmente din opera lui Eminescu; 

 Interpretarea unor melodii pe texte eminesciene; 

 Expoziţia cu lucrările elevilor; 

 

Rezultate aşteptate: 

Creşterea capacităţii de muncă în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de exprimare prin diferite 

forme de artă.  

 

Monitorizarea: 

 Echipa de lucru realizează fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. Se 

urmăreşte ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor 

propuse la fiecare etapă a activităţii. 

 

Director,                                                                                                

 Prof. Moraru Dumitru                                                                                                        

        Semnătura cadrelor coordonatoare, 

Director adjunct, Gulei Ancuţa-Nadia 

prof. Adrobotoaei Elena 

prof. Aneculăesei Mihaela 

prof. Caliniuc Adriana 

bibliotecar Cocriș Camelia 
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EMINESCIADA 

 

Eminescu – poezie și culoare 

            

 În desfăşurarea proiectului Eminesciada, elevii claselor V-VIII, au participat la activitatea 

Eminescu – poezie și culoare.  Activitatea a început cu  audierea unor poezii eminesciene recitate de 

actori ai scenei românești: Mircea Albulescu, Gheorghe Cozorici, Adrian  Pintea.Multe din versurile 

lui Eminescu au fost puse pe muzică „O, rămâi”, „Atât de fragedă”, „Pe lângă plopii fără soţ”. S-a 

realizat un panou în care elevii au încercat să creeze similitudini între pictură şi versurile marelui 

poet. Toate creaţiile plastice au fost realizate de elevii şcolii, sub îndrumarea doamnei prof. 

Aneculăesei Mihaela. La iniţiativa C.Ş.E, fiecare clasă şi-a ales un motto din creaţia eminesciană, pe 

care l-au afişat pe uşa clasei, demonstrând încă o dată că literatura este o cale de cunoaştere şi 

autocunoaştere.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi şi Eminescu, Eminescu şi noi 
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Prof. înv. Palaghianu Oksana Lavinia, a III-a A 

Bibliotecar Cocriş Camelia 

 

 

 

 

 

 

Înv. Grigore Răduţa, cl. a VI-a F 

Eminescu – îngerul păzitor al LIMBII ROMÂNE 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. Popescu Doina, cl. a VI-a B 
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 Eleva Şulea Adela din clasa a VI-a A (prof. înv. 

Gherasim Gabriela) a participat cu un recital din poezia 

eminesciană, la mai multe evenimente dedicate marelui poet, 

organizate la nivel judeţean, alături de cunoscuţi oameni de 

cultură. 

- Festivalul Literar "Mihai Eminescu" (II), Putna 

 

 

 

 

 

 

 

Prof Grădinariu Mihaela, impresionată de calitatea recitării a afirmat: „Adela Șulea sau Poezia în 

stare pură”. 

- Ziua Culturii Naționale la Muzeul Bucovinei din Suceava 

- Centrul Culturii Tradiţionale, Centrul Cultural „Bucovina”, Teatrul Municipal „Matei 

Vişniec” Suceava 

-  
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