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 Prin acest proiect am dorit  să cultivăm în sufletele generaţiilor de copii, dragostea pentru 

valorile ce ne-au înconjurat întotdeauna şi ne-au definit ca popor.  

 Dragostea pentru arta populară transmisă din generaţie în generaţie şi pe care, ca dascăli 

ne simţim datori să o păstrăm vie în mintea şi în sufletul copiilor şi părinţilor comunităţii, 

ne-a determinat să înfiinţăm acest cerc de creaţie care să se finalizeze printr-un concurs, 

competiţia fiind un factor de progres.  

 Proiectul se doreşte a fi pe de o parte un atelier de creaţie, în care să poată avea acces şi 

copii însoţiţi de cadre didactice din alte şcoli, un mod de a descoperi înclinaţiile artistice 

ale elevilor,  o mână întinsă tinerelor talente care să-i sprijine în dorinţa de afirmare prin 

participare la un concurs  de creaţie literară, plastică şi de ouă încondeiate. Activitatea cea 

mai importantă si care solicita un volum foarte mare de munca este Concursul proiectului  

“PRIMĂVARA ÎN HAINĂ DE SĂRBĂTOARE”  care se desfăşoară pe trei secţiuni:   

 Compoziţii plastice ,  

 Compoziţii literare,  

 Ouă încondeiate 

 

 

 

 



ISTORICUL PROIECTULUI “Copilul artist- Atelierul de creaţie” 

ANUL DE DEBUT  2012 – PROIECT JUDEŢEAN 

 La cele 4 activităţi ale proiectului au participat un număr de 770 de elevi din clasele I-

VIII, coordonaţi de 139 de cadre didactice din 64 de unităţi şcolare, dintre care 15 din judeţul 

Constanţa şi 49 de şcoli din 14 judeţe şi Republica Moldova.  

             

  

2013  PROIECT REGIONAL aprobat CAER pozitia360 

La  cele 4 activităţi au participat un număr de 969 elevi coordonaţi de 220 cadre didactice 

din 104 unităţi de învăţământ din 32 judeţe. 

   



2014 PROIECT NAŢIONAL aprobat CAER poziţia 35 

 Au participat un număr de 957 de elevi coordonaţi de 239 de cadre didactice din 109 

unităţi şcolare din 34 de judeţe. 

   

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 



2015 PROIECT REGIONAL aprobat CAER poziţia 556 

 La concursul proiectului „Primăvara în haină de sărbătoare”, au participat 830 de elevi 

coordonaţi de 196 cadre didactice din 83 de şcoli şi 30 de judeţe. 

   

  

 

2016 PROIECT  NAŢIONAL aprobat CAEN, domeniul cultural artistic – arte vizuale, 

poziţia 8 

 Activităţile proiectului au strâns un număr de 1319 elevi coordonaţi de 332 de cadre didactice 

din 139 de unităţi şcolare din 33 de judeţe. 

 Noutatea acestui an a fost organizarea pe timpul verii a Taberei de creaţie  

 “Natura, sursă de inspiraţie” , în care elevii participanţi, cordonaţi de doamnele Stela 

Vârgoliu şi Nela Gani, au particiat la diferite ateliere de creaţie: pictură, modelaj, artă 

decorativă şi au trăit clipe minunate împreună, în localitatea Moeciu . 



  

  

  

 

 



2017 PROIECT  NAŢIONAL aprobat CAEN, domeniul cultural artistic – arte vizuale, 

poziţia 20 

 Se află la a VI-a ediţie , fiind  aprobat şi pentru anul 2017 în CAEN domeniul cultural 

artistic - arte vizuale,  la poziţia 20, pagina 2. 

Anul acesta, la concursul “Primăvara în haină de sărbătoare”, au participat un număr de 869 de 

elevi coordonaţi de 208 cadre didactice din 73 de şcoli şi 21 de judeţe.  

Bugetul: surse proprii, sponsorizări Primărie, Asociaţia de părinţi, valorificarea lucrărilor elevilor 

participanţi la atelierele de creaţie din proiect. Bugetul nu a fost depăşit şi a permis desfăşurarea în timp a 

proiectului. 

 S-au acordat un număr de 216 diplome, premiul I, II, III, 25% din numărul de participanţi: datorită 

faptului că acestea s-au acordat pe nivel de clase, respectându-se Regulamentul de organizare al 

activităţilor cuprinse în CAEN şi Regulamentul propriu al concursului. 

 Rezultate: Scopul a fost îndeplinit prin atingerea integrală a obiectivelor specifice şi finalităţile au reliefat 

achiziţii superioare ale participanţilor la proiect faţă de ceilalţi elevi. 

 Promovarea s-a făcut la diferite nivele: cercuri pedagogice, site-ul şcolii-https://scoalaeforie.wcloud.ro, 

revista şcolii, radio, televiziune, intâlniri în comunitate, reţele de socializare, care au dus atât la o 

participare numeroasă în proiect, cât şi la dorinţa colegilor din şolile partenere participante, de a se 

organiza în continuare. 

 

 Tabăra de vară “Natura, sursă de inspiraţie” a fost organizată de prof. Stela Vârgoliu şi 

prof. Nela Gani. Au participar un număr de 30 de elevi, care au desfăşurat la Voineasa 

intr-un cadru natural deosebit care ne-a inspirat, activităţi de pictură, artă decorativă, 

qiulling, dar şi multe alte activităţi distractive, pe placul elevilor participanţi, care si-au 

exprimat dorinta de a reveni în acest peisaj mirific de munte. 

 Ca element de noutate, vom organiza “Şcoala de vară” 

 Organizăm pe timpul verii, săptămânal, atelierului de creaţie în aer liber, deprinzându-i 

pe elevii talentaţi şi doritori cu diferite tehnici de lucru în arta decorativă. 


