PROIECT JUDEȚEAN „CĂLĂTORI ÎN LUMEA LUI CREANGĂ”
Proiectul educațional “Călători în lumea lui Creangă” a fost organizat sub forma unui
festival-concurs, domeniul cultural-artistic - literatură.
Unitatea de învăţământ aplicantă a fost Școala Gimnazială Nr.8 Suceava, Str.Aleea
Jupiter, nr.12, mun. Suceava, jud. Suceava, coordonator proiect fiind prof. Pasăre Daniela.
Această activitate extracurriculară se dorește a fi o evocare pertinentă a lui Ion Creangă,
cel ce a fost și va rămâne pentru eternitate cel mai iubit şi mai cunoscut povestitor român,
supranumit şi “Împăratul poveştilor”.
În toată creația sa literară a fost un observator al naturii umane și după cum spunea G.
Călinescu, I. Creangă a făcut din viața sa o “profesiune de iubire a satului”, preţuind mult
tezaurul folcloric românesc, nutrind o dragoste părintească și nețărmurită pentru copii în general
și pentru anii frumoși ai copilăriei în special.
Ideea acestui proiect educațional la nivel județean, aflat deja la a III-a ediție, a apărut ca
expresie a înţelegerii unor noi modalităţi de abordare şi implicare a factorilor responsabili în
actul educaţiei.
Relaţiile de cooperare şi colaborare între membrii diferitelor instituţii implicate în proiect
se reunesc într-un scop central comun: elevul şi problematica vieţii sale în condiţiile actuale.
Prin modul de abordare a scopului propus, și anume participarea activă la propria formare,
putem afirma că proiectul are o latură umanitaristă care se armonizează și corespunde cerinţelor
imperative ale elevilor.
Nevoia de cunoaştere, comunicare, relaţionare e la fel de vie şi astăzi în lumea în lumea
copiilor, dar e necesar, mai mult ca oricând, să le netezim calea, să-i călăuzim din umbră spre
ceea ce a creat mai frumos şi mai valoros omenirea în toate sferele vieţii sociale.
Dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei, sensibilităţii contribuie la formarea unor laturi ale
personalităţii elevului, care îl vor ajuta să aibă un status în societate.
Educaţia moral – creştină îşi pune amprenta în viaţa spirituală a tinerei generaţii, în
formarea unui om de caracter, cu atitudini cetăţeneşti pozitive.
Adevărul, curajul de a răspunde provocărilor vieţii, iubirea de semeni, respectul faţă de tot
ce e creaţie şi creator sunt simple calităţi, care pot deveni virtuţi umane.
După cum spunea G. Călinescu, I. Creangă a făcut din viața sa o “profesiune de iubire a
satului”, preţuind mult tezaurul folcloric românesc, nutrind o dragoste părintească și nețărmurită
pentru copii în general și pentru anii frumoși ai copilăriei în special.
Ca urmare a mediatizării asigurate pe toată desfășurarea proiectului, a impactului avut
asupra beneficiarilor direcți și indirecți vom realiza continuitatea acestui proiect prin
introducerea de noi activități și concursuri necesare diversificării și motivării participanților de a
participa activ la derularea proiectului în continuare.
O notă specială prin care adresez mulțumiri tuturor colaboratorilor și partenerilor
implicaţi în proiect. Fără sprijinul acordat de aceștia: sponsorizări pentru premiile acordate, afișe
de promovare, punerea la dispoziție a unor spații adecvate bunei desfășurări a activităților etc. nu
am fi avut posibilitatea să desfășurăm în condiții optime și cu succes a acestui frumos proiect
educațional.
COORDONATOR PROIECT,
PROF. PASĂRE DANIELA

