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Martie– luna Frumosului

În cadrul proiectului educațional „Școala pentru valori autentice”, organizat de Inspectoratul
Școlar Județean Iași în anul școlar 2017 – 2018, în luna martie este promovat Frumosul.
În acest sens, Liceul Teoretic „ Miron Costin” Iași a desfășurat pe parcursul lunii următoarele
activități la care au participat aproximativ 460 elevi, 10 cadre didactice , incluse în proiectul
„ Frumosul care ne-nconjoară”

1. Concursul Regional "Popas pe tărâmul fanteziei – Tehnica Quilling”
Activitarea s-a desfășurat în data de 3 martie 2018 și a antrenat elevi de ciclu preșcolar, primar,
gimnazial şi liceal urmărindu-se stimularea potenţialului lor creativ, prin valorificarea celor mai de preţ
însuşiri ale copilăriei (inventivitatea, fantezia, imaginaţia, elanul spre aventură şi cunoaştere, pasiunea
pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv, prin tehnica Quilling.
Tema concursului: ,,Alaiul primăverii,, a fost ofertantă exprimării creativității, astfel că elevii celor
patru cicluri de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial și liceal) au realizat colaje de primăvară cu un
înalt grad de originalitate, evidențiind frumosul artistic. Partenerii concursului au fost: Consiliul elevilor
Ziarul de Iași, ISJ Iași.

2. ,,Să ne deschidem sufletul spre frumos!” Activitatea s-a desfășurat în data de 6 martie
2018 în parteneriat cu Departamentul ,,Pro vita”al Mitopoliei Moldovei și Bucovinei, avand ca invitat pr.
Radu Brânză. Dialogul a avut loc între elevii clasei a I X-a D și a IX-a E, profesorii prezenți și invitatul
dezbaterii, preotul Radu Brânză. Aceștia și-au prezentat inițial părerile, dar și informațiile preluate și
prelucrate din bibliografie despre conceptul frumos/frumusețe. Invitatul, preotul Radu Brânză, i-a condus
pe elevi, printr-un demers maieutic la concluziile așteptate: despre frumos s-a vorbit în toate timpurile și
în toate domeniile; frumusețea se moștenește dar se și dobândește; frumusețea este darul lui Dumnezeu;

iubirea ne face frumoși; viața fiecărui om ar trebui să fie o permanentă căutare și deschidere spre Frumos,
frumosul se cultivă cu multă atenție față de capcanele ideologiilor actuale care pot perverti ideea de
frumos.

3. "Și frumosul poate fi reciclat" Activitatea s-a desfășurat în data de 9 martie
2018 în parteneriat cu Consiliul elevilor în vederea educării elevilor în spirit ,,eco,, și în spiritul receptării
frumosului din orice fel de artă, o activitate de reciclare creativă, care presupune folosirea de mai multe
ori a unui produs, găsindu-i o nouă destinație utilă prin modificarea aspectului. Elevii Clasei pregătitoare
A au dat frâu liber imaginației și au creat costumații din materiale reciclabile, pe care le-au prezentat în
fața părinților, și a colegilor, devenind artiști ai frumosului. Frumosul este o reflectare a armoniei și a
binelui.

4." Frumoșii creează frumos" Activitatea s-a desfășurat în data de 16 martie 2018 în parteneriat
cu Cofetăria Blanca și Compania ,,Micedu,,. Elevii Clasei pregătitoare A s-au gândit că un domeniu mai
puțin explorat în școală, în care se manifestă frumosul, este cel al artei gastronomice, așa că au făcut o
vizită laboratorului Cofetăriei Blanca, unde au învățat să prepare brioșe, apoi să le decoreze, în spirit
artistic, cu floricele și fluturași din marțipan. La finalul activității, au fost premiați cu diploma ,,Micul
cofetar dichisit,,.

5. ,,Suflet şi culoare” Activitatea a fost organiată în data de 28 martie sub forma vernisajului unei
duble expoziţii , pictură, ,,Suflet şi culoare”, autor Maria Bizim, clasa a VII-a A și lucrări grafice,
,,Expression in essence”, autor Şerban Şuiu, clasa a XII-a B. Invitat, în calitate de critic de artă, a fost prof.
istoria artelor Ioan Răducea (Colegiul Naţional ,,Octav Băncilă” Iaşi). Acesta a remarcat profunzimea
mesajului transmis de ambii artişti, uşurinţa de a se exprima prin culoare şi imagine, ca şi potenţialul lor
ce merită să fie valorificat şi în alt context.

6. Concursul Regional de Creare de Poveşti ,,Copilul - un bulgăre de creativitate’’ .
Activitatea, desfășurată în data de 23 martie, a atas elevi din clasele pregătitoare-VIII, pasionați
de lumea poveștivor și dornici să creeze poveşti, stimulându-le astfel potenţialul creativ. Aventurieri în
lumea fantasticului, prin acest act de creaţie, elevii și-au dezvoltat gândirea creatoare, imaginaţia,
vocabularul şi exprimarea originală, și-au exprimat sentimentele şi emoţiile, îndreptându-şi atenţia
către aspectele pozitive ale vieţii pe care le-au transpus artistic. Tema primei secțiuni ,,Povești din lumea

necuvântătoarelor,, a fost ,,Laleaua uriașă și elefantul pitic,,, la cea de-a doua secțiune ,,Povești de suflet,,
elevii au avut de creat o poveste cu titlul ,,Casa Speranței,, ,iar la ultima secțiune ,,Povești fantastice,,
școlarii și-au exprimat creativitatea scriind povești cu titlul ,,Planeta Oamenilor-Melci,,.
Frumosul artistic a avut așadar ca produs operele literare creative și originale ale elevilor.

7. "Creativitatea lecturii " Activitatea s-a desfășurat în data de 26 martie cu sprijinul studenților
voluntari de la Univ. de Arte, partener al proiectului, alături de Biblioteca Jud. "Gh. Asachi", Iași care au
citit elevilor fragmente din basmul cult "Povestea lui Harap-Alb", urmărindu-se educarea elevilor în
spiritul unor virtuţi morale, alături de personajele exponenţiale, conflictul împins spre suspans şi
senzorial, deznodământul fericit prin

mesajul artistic al operei literare.

Voluntarii au dat glas

personajelor, elevii au devenit actori, interpretand personaje din basm. Mesajul operei a contribuit la
formarea şi modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi perfecţiune, a deprinderilor
cu normele de comportare civilizată a sentimentelor morale, perseverenţa, respectul, încrederea,
răbdarea, atenția și admirația.

8. Concursul Județean de Scrabble multilingvistic pentru copii "EUROLEXIS” a fost organizat în
data de 28 martie în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Scrabble, Asociatia Profesorilor de limba
engleză din Moldova, A.R.P.F, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”, Federația Romană de Scrablle .
Concursul a urmărit stimularea interesului pentru scrabble, a abilităţilor sociale, a atenţiei, imaginaţiei şi
spiritului de competitivitate, a încurajat învăţarea şi utilizarea limbilor străine într-un cadru dinamic şi
incitant. Concursul s-a desfasurat pe sectiuni: juniori si seniori, elevii jucand scrabble in urmatoarele limbi:
romana, engleza, franceza, spaniola, germana si italiana. Elevii au jucat in perechi, in doua runde, alegerea
perechilor „rivale” fiind libera, alta in fiecare runda. La sfarsitul fiecarei runde perechile au completat cate
o fisa cu punctajul obtinut . Elevii au folosit liste de cuvinte acceptate de dictionarul de scrabble si au fost
monitorizati de catre profesori . Jurizarea s-a facut de catre vice-presedintele Federatiei si rezultatele se
vor pune pe site-ul scolii.
9. „Gătim cu artă!”, o activitate culinară interdisciplinară română-franceză, organizată în data de
27 martie. Copiii, împărțiți pe grupe de câte 4(5) elevi, au lucrat propriile salate de fructe. Ei au avut grijă
de preferințele celorlalți colegi de echipa. Fiecare lider de echipaj prezintă ingredientele în limba franceză,
apoi se lucrează . Produsul final este din nou prezentat, degustat și desigur, premiat.

10. „Tradițional, autentic și frumos!ˮ!, atelier de încondeiat ouă, activitatea s-a desfășurat în
data de 29 martie. Fiecare elev alege un model din cele aduse de coordonatoarea Chilcos Mihaela. Copiii
s-au organizat în jurul lămpilor care încălzeau ceara necesară modelului pe ou. Cei mai mulți s-au străduit
să respecte modelul ales, însă au fost și copii care au optat pentru intuiție și creativitate.
După finalizarea modelului cu ceară făcut cu un instrument numit chișiță, acestea au trecut la altă etapă,
cea a culorii și la final se curață ceara la o sursă de căldură. Și la această activitate au fost premiate
creativitatea, lucrul bine-făcut și frumos.

11. "Târgul de dulciuri", atelier gastronomic, organizat în data 30 martie. Obiective: educație
financiară, educație antreprenoriala, aprecierea banului muncit etc. Frumusețea gestului, frumusetea
sufletului au încununat cu succes implicarea elevilor si a părinților clasei. Suma strânsă va fi alocată
înfrumusetarii spatiului verde din grădina școlii, activitatea avand un un scop caritabil.
12. "Ai rădăcini. Tradiția e COOL(tură) "
Atelier de cusut ii, activitatea s-a desfășurat în data de 30 martie 2018, în parteneriat cu ATOR Iași, și a
urmărit aducerea în prim plan a frumuseții, importanței și valorii tradițiilor populare în rândul tinerilor
care sunt în căutarea identității lor și care își pot cunoaște astfel rădăcinile. Elevii au învățat componentele
unei ii autentice, fac diferența între ii aparținând diferitor zone; au învățat să redea diferite motive
tradiționale și să lucrează la propria ie.

