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A. FIȘA ACTIVITĂȚII
 Numele și adresa unităţii de învăţământ aplicante
Şcoala Gimnazială,,Alexandra Nechita” Vaslui

Str. Păcii, nr. 1, Vaslui, cod 730232, România
Telefon - 0235. 360 349
scoalanr8vaslui@yahoo.com
 Nivelul/nivelurile de învățământ
Nivel preșcolar, primar și gimnazial
 Numărul elevilor din școală: 638
 Numărul cadrelor didactice din școală: 54


Coordonatoriiactivității: LUPU ELENA ZÎNA și CERNOSCHI ADINA



Functia:professori titulari la catedra de limba și literature română



Telefon: 0741071675 / 0743085686



Email: elena_lupu2005@yahoo.com / cernoschiadina@yahoo.com

1. Titlul activităţii:
FESTIVALUL - CONCURS DE TEATRU ŞCOLAR,,,EU, TU ȘI SCENA”
2. Domeniul în care se încadrează: ARTISTIC
3. Scopul activităţii:
 Susținerea, cultivarea și valorificarea potenţialului artistic al elevilor prin stimularea
creativităţii, a dezinvolturii în exprimare, a imaginaţiei elevilor, a spiritului de competiţie din
învăţământul preprimar, primar și gimnazial.
 Dezvoltarea personalităţii prin descoperire, autocunoaştere şi interrelaţionare umană.
 Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în susținerea actului artistic și în viaţa culturală a
județului.
4. Obiectivele educaționale ale activităţii:


Punerea în valoare a pasiunii elevilor pentru arta spectacolului de teatru prin:

dezvoltarea capacităţii şi a adaptabilităţii acestora la munca în echipă; stimularea
performanţelor

artistice

individuale

şi

de

grup;

cunoaşterea

literaturii

şi

a

dramaturgiei româneşti şi universale clasice şi contemporane; opţiuni repertoriale care să
reflecte vârsta şi preocupările interpreţilor;
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Realizarea unui act artistic complet care să corespundă cerinţelor estetice şi filosofice

ale operelor alese a fi transpuse teatral;


Identificarea surselor şi a mijloacelor de informare moderne, inovative, bazate

pe lectură şi studiu individual/echipe;


Asigurarea oportunităţilor de exprimare a ideilor şi creaţiilor originale ale copiilor pe o

temă dată;


Cultivarea aptitudinilor de comunicare expresivă a creativităţii;



Transpunerea unor noţiuni generale, teoretice, de interes larg, în contexte educaţionale



Dezvoltarea capacităţilor de investigaţie, informare şi transfer al cunoştinţelor;



Sprijinirea iniţiativelor tinerilor şi creşterea gradului de implicare a acestora în

noi;

structuri asociative, activ-participative;


Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la festivalul

concurs.
5. Participanţi: 167 de elevi participanți directdin școala noastră (23 % din totalul elevilor) cadre
didactice, părinţi,mass-media.
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 4 ore;Centrul Cultural ,,Alexandra Nechita” Vaslui

7. Descrierea activităţii: Pe 30 mai 2017, la Centrul Cultural ,,Alexandra Nechita” din
Vaslui, a avut loc prima ediție a Festivalului de teatru școlar ,,Eu, tu şi scena”, festival ce a
demonstrat un mare și valoros potențial artistic. Micii actori au respectat cele două teme ale
festivalului: ,,Tărâm de poveste” pentru ciclurile preprimar și primar și ,,Minciuna și adevărul”
pentru ciclul gimnazial. Personaje din povești și din opere celebre, precum Hamlet şi Antigona au
prins viață datorită talentului si pasiunii pentru teatru a tuturor celor implicați: cadre didactice, elevi,
părinți. Festivalul a înregistrat două premiere, piesa ,,Vizionarii”, piesă ce poartă semnătura d-nei
profesor de limba română Galan-Oprişan Roxana de la Şcoala Gimnazială ,,TeodorMedeleanu”Ciocani, județul Vaslui și piesa în limba engleză ,,Bling-bling” creație comună a elevilor de la clasa a
VIII-a A, sub îndrumarea d-neiprofesor de limba engleză, Valentina Perebiceanu.
8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activității. Concursul a fost organizat de Şcoala
Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui înparteneriatcu ISJ Vaslui, Asociația „Spirite Vii”, CCD
Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui și Centrul Județean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei și
Creaţiei Populare Vaslui. În urma desfăşurării acestui concurs, elevii au avut posibilitatea să se
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apropie sufleteşte de teatru şi literatura română și cea universală. Şi-au propus să încerce să-şi
descopere talentele, să le dezvolte şi să le valorifice. Programul divers, de la povești clasice la
parodii,de la operele marilor scriitori români la cei ai literaturii universale, a cuprins 20 de momente:
1) „Scufița Roșie” – Grupa mijlocie- prof. TudoseSorina/ Petrila Nadia - Școala Gimnazială
,,Vasile Alecsandri’, Vaslui;
2) „Iedul cu trei capre” – Grupa mijlocie- prof. Costea Manole Gianina/Arteni Irina- Grădinița
cu P.P Nr. 19, Vaslui;
3) „Ridichea Uriașă”- Grupa mijlocie–prof. Grigoraş Ana/ EnacheMirabela - Gradinita cu P.P
Nr 19, Vaslui;
4) „Capra cu trei iezi” - Grupa Mare - prof. Manolache Delia/ Cîmpanu Lidia - Gradinita cu
PP Nr 19, Vaslui;
5) „Alba ca Zapada si cei 7 pitici” - Grupa Mare–prof. Turbatu Balan Dorinela - Gradinita cu
PP Nr 19, Vaslui;
6) „Soacra cu trei nurori” - Clasa- aII-a –prof. Buguleț Gianina Scoala Gimnaziala “Ștefancel
Mare” –Vaslui,
7) „Cenușăreasa” - Clasa I–prof. Văleanu Ionica–Școala Gimnazială “Alexandra Nechita”,
Vaslui;
8) „Fata babei și fata moșneagului” - Clasa a II-a–prof. Obreja Silvia - Școala Gimnazială
“Alexandra Nechita”, Vaslui;
9) „Tinerețe fără să învețe și viață fără de carte” - Clasaa IV-a Step by step – prof. Cârstea
Veronica/ Gherasim Veronica - Școala Gimnazială “Alexandra Nechita”, Vaslui;
10) „Micii Actori” - Clasa a VIII a– prof. Marin Gabriela/ MihaiDănuţ – Scoala Gimnaziala Nr.
1, Băcani;
11) „Vizionarii”–Clasele V-VII – prof. Galan-Oprisan Roxana/ Nanea Florina Evelina–Școala
Gimnazială “TeodorMedeleanu”- Ciocani;
12) „Antigona” - Clasa a Va - Cernoschi Adina/ Galan Camelia - Școala Gimnazială “Alexandra
Nechita”, Vaslui;
13) „Hamlet” - Clasa a VI a–prof. Coropcianu Ramona - Școala Gimnazială “Alexandra
Nechita”, Vaslui, piesă în limba engleză;
14) „Bling-Bling” - Clasa a VIII –a - PeribiceanuValentina - Școala Gimnazială “Alexandra
Nechita”, Vaslui, piesă în limba engleză;
15) „Steluțe…” - Clasa a V-a B–prof. Lupu Elena - Școala Gimnazială “Alexandra Nechita”,
Vaslui;
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16) „Titanic Vals” - Clasa a –VIII-a -prof. Lupu Elena/ MoraruAlina - Școala Gimnazială
“Alexandra Nechita”, Vaslui;
17) ,,Capra cu şase iezi”, prof.GrozaSorin- Şcoala Gimnazială Popeni;
18) „Gest”-Clasa- a VI-a - prof. Carabăț Niculina– ȘcoalaGimnazială Manolache Costache
Epureanu”Bârlad;
19) „Masca” - Clasa- VI-VII-a–prof. Danga Geanina - Sc. Gimnazială Nr. 1 Perieni- Vaslui
20) „Năzdrăvanii” indirect - Clasa a VIII-a -

prof. Ștefan Simona–Școala Gimnazială

,,DimitrieRomanescu “, Dorohoi.
De asemenea, această activitate a generat o discuţie între elevi despre ceea ce reprezintă
punerea în scenă a unui spectacol de teatru, ţinând cont, mai ales, de indicaţiile regizorale. S-au creat
relaţii de cooperare între elevi, putând împărtăşi, schimba şi promova cunoaşterea, experienţele de
viaţă, deprinderile şi competenţele cu colegi de la alte şcoli din oraş şi din țară.Acest proiect ne va
ajuta să identificăm noi modalităţi de colaborare, în cadrul programelor cultural-educative.
9. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinții şi-au manifestat dorinţa de continuare a
acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru.
Pe viitor, elevii și-au propus să caute și să pregătească și alte piese de teatru accesibile vârstei lor,
apropiindu-se astfel de literatură și teatru. Se vor căuta resurse financiare şi umane pentru a păstra proiectul și
vom căuta să implicăm toți colegii să participe la organizarea concursului. Elevii vor fi mai motivați să
descopere competiţia și sub această formă, a trupelor de teatru.

10. Motivaţia propunerii activității ca fiind cea mai bună:
,,În orașul nostru, se organizează o dată la doi ani Festivalul Umorului ,,Constantin Tănase”
în incinta Casei de Cultură, unde participă în general adulții și spectacolele se țin cu casa închisă.
Biletele și abonamentele se epuizează instant și cunosc foarte multe persoane nemulțumite de acest
lucru. O soluție pentru a astâmpăra setea de cultură a vasluienilor ar fi ca acest festival să aibă loc
în fiecare an, sau, de ce nu, să se invite periodic spectacole de teatru din țară. Până se va schimba
ceva în acest sens, e bine să ne educăm elevii spre această direcție, să le dechidem calea spre
cultură, să-i învățăm să iubească teatrul și literatura. Avem profesori minunați, avem elevi cu talent
și avem această minunată sală de spectacole în zona școlii noastre,pe care trebuie să o folosim la
maxim.”
(prof. Gherasim Veronica, consilier educativ al Școlii Gimnaziale ,,Alexandra Nechita”
Vaslui)
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B. MĂRTURII ALE ELEVILOR/PROFESORILOR/PĂRINȚILOR REFERITOARE
LA ACTIVITATEA PROPUSĂ.
,,Mă simt mândră şi onorată că am fost şi eu pentru câteva clipe alături de grupul de elevi şi
profesori organizatori ai acestui proiect ce a favorizat dezvoltarea şi capacitatea elevilor de a lua
decizii asupra a ceea ce vor şi au talent să facă și mai ales de a valorifica potențialul talent al
elevilor.
A avut că scop creşterea gradului de conştientizare a elevilor şi implicarea acestora în găsirea
celor mai bune soluţii în derularea unui program complex și să găsească alternative împreună cu
profesorii pentru menţinerea unui ambient calitativ.
Dacă e să fac o referire la şcoală şi dascălii care le îndrumă paşii copiilor mei încep prin a
spune că şcoala dispune de un colectiv didactic renumit pentru profesionalismul şi respectul faţă de
copii şi părinţi.Este o şcoală care conferă siguranţă, atât fizică cât şi psihică.”
(D-na Vieriu, mamaelevei Vieriu Ştefania,clasa a VIII-a A)
,,Consider că s-a realizat un lucru deosebit.Am fost entuziasmat, dar m-a impresionat în mod
special zâmbetul de pe chipul copilului meu, despre care am crezut că nu-i impresionează nimic.Este
prima dată când particip la o activitate de acest gen, dar vă spun cu certitudine că voi mai participa
şi la altele.Transmit bucuria, respectulşirecunoştinţapentrucei care au organizatşi au participat la
aceastăactivitate.”
(D-l Barbu Constantin, tată al elevei Barbu Cristina, elevăînclasa a IV-a)
,,Mi-a plăcut foarte mult ideea doamnei diriginte de a participa la acest festival ,,Eu, tu și
scena”. Cel mai mult am apreciat că toți am pus suflet și ne-am dat silința pentru a ieși totul perfect.
Dorim să mai participăm și anul viitor și ne vom pregăti cu mai multă seriozitate.”
(Bîru Veronica, elevă în clasa a V-a B)
,,Mi s-a părut o lume colorată, plină de imaginație și fantezie, o lume în care întotdeauna
binele învinge răul, o lume în care și eu aș vrea să trăiesc!”
(Bunea Roberta, elvă în clasa a V-a B)
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C. „DOVEZI” ALE ACTIVITĂȚII (FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE ETC.)
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