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1. Titlul proiectului: „Eminescu pentru  eternitate” 

 Domeniul: cultural-artistic 

 

 Tipul proiectului: județean / interdisciplinar 

 

2. Perioada: 15 noiembrie 2019 - 15 ianuarie 2020 

 

3. Instituţia organizatoare: Şcoala Gimnazială „Nicolae Russu”, Sita Buzăului 

 

4. Instituţii partenere: Primăria comunei Sita Buzăului 

                                    Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni 

                                    Căminul Cultural Sita Buzăului 

                                    Biblioteca comunei Sita Buzăului  

                                    Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”, Întorsura Buzăului 

                                    Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna”, Barcani 

                                    Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Sfântu Gheorghe 

                                     Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Valea Mare 

 

5. Coordonatori  proiect: prof. Buzea Otilia 

                                        prof. Olteanu Ovidiu 

                                       prof. înv. primar  Moldovan Livia 

                                       prof. înv. primar  Stroie Gilia 

                                       prof. înv. primar  Apafi Iuliana 

                                       prof. înv. primar  Bularca Mariș Petruța  

6. Echipa de proiect:  

         Director, prof., Stoica Cătălina 

         Membrii catedrei de limba şi literatura română:  

                            Boricean Elena 

                            Băilă Elena 

                            Urmă Ana       

           Înv. Radu Veronica 

           Profesori: Muntean Adrian 

                            Pavel George 

                            Fercu Alexandru 

                            Suciu Laura 

 

7. Parteneri/ Colaboratori: 

             D-l primar, Stoica Nicolae 

             Muzeograf, Herţeg Florin 

             Bibliotecară, Tohănean Eutalia 



              

            

                                      Prezentarea proiectului 

 Argument: 

              Eminescu reprezintă prezentul, trecutul şi viitorul tuturor românilor mari şi mici. An de an, 

în data de 15 ianuarie, elevi, dascăli, reprezentanţi ai comunităţii locale îşi unesc eforturile pentru a 

organiza diferite manifestări comemorative în cinstea celui care într-o perioadă scurtă de timp  a 

lăsat  ca moştenire poporului român o impresionantă operă literară. 

             În contextul împlinirii a 170 de ani de la naşterea poetului, se doreşte o mai mare apropiere 

a tinerei generaţii faţă de cultură, faţă de literatură, faţa de scriitorul  care şi-a iubit şi apărat neamul, 

limba  şi ţara, a preamărit adevăratele valori naţionale în poeziile sale,  a cules  ca un adevărat 

împătimit folclorul, a cântat în creaţiile sale dragostea faţă de natură, faţă de locurile în care a 

copilărit, a criticat pe  toţi cei care au dorit răul poporului său. 

              Prin intermediul acestui proiect educaţional, dorim să contribuim la educarea copiilor în 

spiritul respectului faţă de valorile neamului, faţă de acest scriitor nepereche al literaturii române. 

              Scopul: 

             Cultivarea şi dezvoltarea creativităţii elevilor, promovarea creaţiei poetului Mihai Eminescu  

prin organizarea unui nou eveniment cultural, concursul judeţean  „Eminescu pentru eternitate”. 

 Obiective: 

 Cultivarea creativităţii, a imaginaţiei artistice prin vers şi  culoare ;  

 Exersarea conduitei pozitive într-un context social de comemorare a unei personalităţi 

literare; 

 Eliminarea barierelor de comunicare şi interrelaţionare; 

 Exprimarea prin mijloace literare și plastice a creației eminesciene; 

 Dezvoltarea  deprinderilor de recitare expresivă, punând în scenă opera marelui poet ; 

 Formarea atitudinilor pozitive faţă de valorile neamului românesc; 

 Creșterea calității procesului educațional prin promovarea relațiilor de comunicare între 

instituțiile de învățământ; 

 Dezvoltarea relațiilor de comunicare dintre partenerii actului educațional; 

 Dezvoltarea simţului critic şi analitic al elevilor; 

 



 Beneficiari direcți:  -  elevii cls. C.P.-VIII din județ 

 Număr elevi implicaţi: 120 elevi ciclul primar şi gimnazial 

 Beneficiari indirecţi: - profesorii care participă în proiect; 

- partenerii implicaţi în proiect 

- comunitatea locală 

- părinţii  

5. SECŢIUNI: 

 SECȚIUNEA 1 – Concurs de recitare- participare directă 

Elevii din clasele primare și gimnaziale vor recita o poezie din opera eminesciană. 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

     Se va completa o singură fişă de înscriere (Anexa1) pentru fiecare cadru didactic îndrumător şi 

se va trimite pe adresa de email buzea.otilia@yahoo.com, până la data de 19 decembrie 2019. 

     Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie maxim 2 elevi în concurs. 

! Nu se acceptă citirea textului. 

! Elevii sunt rugaţi să aibă o ţinută adecvată evenimentului. 

 CRITERII DE EVALUARE: 

   Expresivitatea interpretării mesajului poetic ( împletirea armonioasă a  elementelor verbale cu 

cele paraverbale și nonverbale) - 50 de puncte; 

- Realizarea contactului cu publicul – 20 de puncte; 

- Corectitudinea recitării - 30 de puncte. 

DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: Miercuri, 15.01.2020, ora 16.00. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: Căminul Cultural al comunei Sita Buzăului 

 

 SECȚIUNEA 2-  Creații literare- participare indirectă 

Subsecțiunea:  Primar - Elevii vor redacta creaţii literare în versuri inspirate din opera poetului.  

Subsecțiunea:  Gimnaziu: a.  Elevii  claselor V-VI vor redacta  o scrisoare de minim 20 de 

rânduri adresată poetului Mihai Eminescu.  

                                           b.  Elevii claselor VII-VIII vor redacta o compunere de minim 30 de 

rânduri, valorificând următorul citat:  „ Recitindu-l pe Eminescu, ne reîntoarcem, ca într-un 

dulce somn, la noi acasă.” ( Mircea Eliade)   

                                                      

 SECȚIUNEA 3 - Creații plastice (  desen, grafică, pictură) –participare indirectă 



Subsecțiunea:  Primar - Elevii vor realiza creaţii plastice inspirate din opera poetului Mihai Eminescu, 

în format A4    

Subsecțiunea:  Gimnaziu: Elevii vor realiza creaţii plastice inspirate din opera poetului Mihai 

Eminescu, în format A4. 

 Se pot folosi: acuarele, creioane colorate, carioci, creion grafic. 

 

! Un coordonator va trimite maxim 2 lucrări pentru fiecare secţiune. 

          Concursul de la secțiunile 2 și 3 se desfășoară prin corespondență. Lucrările se expediază pe 

adresa Școala Gimnazială „Nicolae Russu” Sita Buzăului, Str. Principală, Nr. 228, localitatea 

Sita Buzăului, Județul Covasna, Codul poștal: 527155.   

         ! Plicul trebuie să conţină: 

- lucrările elevilor 

- formularul de înscriere ( Anexele 1,2,3) 

- plic autoadresat şi timbrat 

          

          Pe plic se va menţiona pentru Concursul “Eminescu pentru eternitate”, în atenția 

doamnelor, după cum urmează: Moldovan Livia, creații literare, primar 

                                                                                     0744970631 

                                                        Stroie Gilia, creații plastice, primar 

                                                                                     0768795854 

                                                         Bularca Mariș Petruța, creații literare, gimnaziu 

                                                                                     0766684552 

                                                         Apafi Iuliana, creații plastice, gimnaziu 

                                                                                      0740232657 

 Data limită de trimitere a lucrărilor este  12 decembrie 2019. ( data poştei). 

          !  În  redactarea  lucrărilor pentru secțiunea 2, se va  ține cont de următoarele criterii: 

 Creaţiile literare  vor fi scrise pe foi A4 cu litere de mână. 

 Se vor scrie: numele autorului, unitatea de învăţământ și localitatea sus, în colțul din dreapta 

al paginii; 

 Așezare în pagină, lizibilitate, corectitudine, claritate în exprimare, vocabular adecvat; 

 În redactarea scrisorilor se va ține cont de structura specifică acestui tip de text; 

! Criterii de evaluare: 

 Respectarea temei creațiilor literare: 10p. 



 Originalitatea creației literare: 50p. 

 Redactare: 30p. 

 

În realizarea lucrărilor plastice se va ține cont de următoarele criterii:: 

 Respectarea formatului A4 

 Folosirea materialelor specificate în regulament 

 Pe spatele lucrării vor fi menționate următoarele: titlul lucrării, numele și 

prenumele elevului, școala, clasa, numele îndrumătorului. 

! Criterii de evaluare: 

 Respectarea temei creațiilor plastice: 30p. 

 Originalitatea creației plastice: 40p. 

 Realizarea lucrării cu materialele propuse: 10p. 

 Utilizarea întregului spațiu A4: 20p. 

 

           

PREMIERE: La concurs vor fi acordate premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune și 

subsecțiune, după cum urmează:  

                                           -    clasele CP și I 

- clasele II, III, IV 

- clasele V-VI 

- clasele VII-VIII 

                                                      

                      Ierarhizarea concurenţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obţinute la concurs.  Fiecare participant va primi diplomă de participare, iar cadrele didactice 

implicate vor primi adeverințe. 

                     Datele personale nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cel al proiectului. 

                    ! Nu se admit contestații.      

 

 Rezultate aşteptate: - dezvoltarea respectului faţă de scriitorul Mihai Eminescu 

                                 - publicarea creaţiilor literare realizate de elevi în broșura concursului 

                                - realizarea unei expoziții cu lucrările plastice înscrise în concurs; 

                                           -motivarea membrilor catedrei de limba şi literatura română și catedrei 

învățătorilor în realizarea unor activităţi comune; 



                                           - atragerea unui număr cât mai mare de participanţi; 

                                          - o strânsă colaborare cu reprezentanţii comunităţii locale în vederea 

dezvoltării de noi proiecte cultural-artistice; 

                                           - realizarea unor expoziţii tematice; 

                                           - o bună colaborare cu partenerii de proiect; 

 Diseminare: - reţele de socializare 

                                 - afișe 

                                 - internet 

 

Director,                                                                                     Coordonatori proiect, 

       Stoica Cătălina                                                                           Prof. Buzea Otilia 

                                                                                                          Prof. Olteanu Ovidiu 

                                                                                                          Prof.înv. Moldovan Livia 

                                                                                                          Prof.înv. Stroie Gilia 

                                                                                                          Prof.înv. Apafi Iuliana 

                                                                                                          Prof.înv. Bularca Mariș Petruța  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Secțiunea 1 

 
 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR : 

……………………………………………………………………………… 

ŞCOALA:…………………………………………………………………... 

JUDEȚUL: ………………………………………………………………… 

E-MAIL:………………………………………….. 

TELEFON: ………………………………………………. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Subsecțiunea   Titlul poeziei 

1.    

 

 

2.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Secțiunea 2 

 
 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR : 

……………………………………………………………………………… 

ŞCOALA:…………………………………………………………………... 

JUDEȚUL: ………………………………………………………………… 

E-MAIL:………………………………………….. 

TELEFON: ………………………………………………. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa SUBSECȚIUNEA  

 TITLUL 

LUCRĂRII 

1.    

 

 

2.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amexa 3 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Secțiunea 3 

 
 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR : 

……………………………………………………………………………… 

ŞCOALA:…………………………………………………………………... 

JUDEȚUL: ………………………………………………………………… 

E-MAIL:………………………………………….. 

TELEFON: ………………………………………………. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa SUBSECȚIUNEA  

 TITLUL 

LUCRĂRII 

1.    

 

 

2.   
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