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ARGUMENT 
  
         Toamna este anotimpul belşugului, 
al bogăţiei  atât în recoltă cât şi în culori.  
         In fiecare an ni se dezvăluie  acelaşi 
anotimp dar cu  altă haină. Câteodata 
blândă, cu soare dogoritor şi cu parfum 
de fructe, alteori mai aspră cu miros de 
brumă şi vânt tăios sau cu ploi reci, 
melancolice, dar întotdeauna colorată 
cum nici nu ţi-ai fi imaginat că se poate.  
          Toată această simfonie de culori ne 
dă un sentiment ciudat de visare. Atâtea 
culori atât de diferite şi totuşi atât de 
bine combinate, încât aproape că nu-ţi 
poţi crede ochilor că ceea ce vezi e 
aievea.  
 



            Încercăm să înţelegem 
acest festin al culorilor privind cu 
atenţie acest spectacol al naturii, 
această impresionantă dovadă de 
sensibilitate şi frumos. Ne 
gândim că uneori ar fi benefic să 
ne exprimăm gândurile prin 
intermediul artei.  

           Să redăm, aşadar, bogăţia 
şi culorile toamnei prin desen, 
pictură, colaje, aplicaţii cu 
materiale din natură oferind, în 
acelaşi timp, posibilitatea micilor 
artişti de a da frâu liber 
imaginaţiei creatoare şi artistice 
prin intermediul culorii şi a 
penelului. 

 



SCOPUL PROIECTULUI 

  

        Promovarea şi încurajarea 
iniţiativelor de succes în rândul 
cadrelor didactice şi al elevilor, 
creearea oportunităţii unui schimb 
de experienţă, valorificarea bunelor 
practice în cadrul procesului 
instructiv-educativ în vederea 
creşterii calităţii în învăţământul 
preuniversitar.  

         Stimularea creativităţii, a 
expresivităţii prin realizarea de 
creaţii plastice şi aplicaţii cu 
materiale din natură. 

 



OBIECTIVE SPECIFICE 

        Cultivarea sensibilităţii artistice 
a elevilor;  

       Valorificarea experienţei pozitive  
a cadrelor didactice în abordarea 
activităţilor de creaţie; 

        Încurajarea schimbului de 
experienţă între unităţile şcolare - 
structuri şi unitatea de învăţământ 
cu personalitatea juridică; 

        Organizarea unei expoziţii cu 
prilejul Zilelor Liceului. 

  

 



ECHIPA DE PROIECT 

  

 COORDONATORI: 

 Prof. Vasile Amariei – director 

 Prof. Daniel Calu – director adjunct 

 Înv. Gladiola Bondar – iniţiator proiect  

 Înv. Raluca Tărniceru – resp. comisie învăţători 

 Înv. Ioana  Fedeleş – resp. cerc pedagogic 

 Înv. Olivia Cristina Bezim – resp. structură  

           Prof. Iliana Gavriluţ – resp. formare continuă 

           Prof. Liliana Chirilă – resp. imaginea şcolii 

 Prof. Anişoara Calu – resp. CEAC 

 Prof. Alina Budăi – consilier educativ  

           Bibliotecar, Despina Gheorghiu  

 



COLABORATORI 

 Învăţătorii claselor  pregătitoare şi I-IV; 

 Prof. ed. plastică, Lăcrămioara Furtună 

  

 PARTENERI 

 Fundaţia “Scriitor Aurel Dumitraşcu” Borca 

 Centrul de Documentare şi Informare Borca 

 Biblioteca şcolară 

 Cabinetul de asistenţă psihologică Borca 

 Comitetele  de părinţi 

  



GRUP ŢINTĂ: 

elevii claselor pregătitoare 

elevii claselor I-IV 

elevii claselor V-VIII 

 TIPUL PROIECTULUI:  Etapă locală – ediţia I 

 DOMENIUL:  Artistic 

 SUBDOMENIUL:  Arte vizuale 

 TERMENE  DERULARE: 

 -17 – 30 septembrie: activităţi (lecţii) integratoare despre  

               anotimpul de toamnă; 

-  1 – 31 octombrie: realizarea lucrărilor artistice la nivelul claselor;  

-  1 – 10 noiembrie: realizarea expoziţiei cu prilejul Zilelor Liceului; 

-10 – 30 noiembrie: evaluarea lucrărilor, acordarea  de diplome şi        
premii. 

 



RESURSE 

UMANE: cadre didactice (învăţători şi profesori) de la  
Liceul Teoretic “M. Sadoveanu” Borca şi structuri. 

MATERIALE: acuarele, creioane colorate, creioane cerate, 
hârtie / carton A4; materiale  naturale (frunze şi flori 
presate, seminţe  etc.). 

FINANCIARE: autofinanţare (blocuri de desen, instrumente 
de desen şi pictură etc); sponsorizare din partea Fundaţiei 
“Scriitor Aurel Dumitraşcu” (diplome, premii). 
INFORMAŢIONALE: manuale, enciclopedii, ilustraţii, vol. 
de versuri, internet. 

METODOLOGICE: explicaţia, lucrul independent, turul 
galeriei, convorbiri tematice  etc. 

 



ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

 1. Convorbiri tematice despre anotimpul de toamnă; 

2. Lecţii şi activităţi integratoare  despre bogăţiile şi culorile 
toamnei; 

3. Realizarea lucrărilor în tehnici diferite; 

4. Evaluarea lucrărilor la nivelul clasei. Selectarea celor mai 
reuşite pentru expoziţie; 

5. Realizarea expoziţiei Toamna, bogăţie şi culoare în cadrul 
C.D.I.; 

6. Selectarea lucrărilor pentru premiere; 

7. Încheierea activităţii: premierea elevilor, diseminarea 
informaţiilor în comisie metodică, cerc pedagogic, consiliu 
profesoral, simpozioane. 



REGULAMENT  

 Fiecare cadru didactic poate participa cu un 
număr nelimitat de lucrări. Compoziţiile plastice şi 
aplicaţiile cu material natural vor fi realizate în tehnici 
de lucru diferite, la alegerea cadrului didactic, pe suport 
A4, încadrându-se în tema proiectului. 

 Lucrările vor fi etichetate pe faţă, dreapta jos, cu 
numele şi prenumele elevului şi clasa din care face 
parte. Ele pot fi aşezate (lipite) pe suport de hârtie, 
format mare, pentru a putea fi expus pe perete sau 
polistiren. 

 



REZULTATE 

  

Cunoaşterea bogăţiilor, 
culorilor anotimpului de 
toamnă; 

Redarea prin tehnici de lucru 
diferite a frumuseţilor acestui 
anotimp; 

Participarea activă şi cu interes 
a elevilor la activitate; 

Realizarea expoziţiei Toamna, 
bogăţie şi culoare; 

 



MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 Expoziţie 

Fotografii 

Diplome şi alte premii (cărţi, şepcuţe) 

Publicarea unor lucrări în revistele şcolii: Biblioteca din 
Nord, Povestea cuvintelor 

  

DISEMINARE 

Prezentarea proiectului în cadrul activităţilor de cerc 
pedagogic. 

Mediatizarea proiectului în reviste, simpozioane, site-
ul şcolii. 

 




















