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Date generale 

Nume și prenume profesor(i) 

organizator(i): 

Oană Marina-Loredana  

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgoviște 

Titlul activității: Dor de România – Eminescu, efigia culturii românești; 

activitate extrașcolară cultural-literară 

Aplicații/ platforme folosite pentru 

derularea activității: 

Google Meet,  

Youtube, WordArt.com 

Elevi implicați  

(grupa de vârstă/ clasa): 

59 de elevi (gimnaziu) și un profesor – la activitățile 

dedicate strict  Zilei Culturii Naționale 

36 de elevi (gimnaziu) și 5 profesori - la concursul ”Dor de 

verde”, ediția a V-a, secțiunea recitare, ca activitate 

asociată Zilei Culturii Naționale 

”3-2-1” 

Prezentarea activității (minimum 3 secvențe însoțite și de imagini sugestive, care să respecte 

normele GDPR) 

 

1. Prezentarea Zilei Culturii Naționale – istoric și semnificații: 
https://www.agerpres.ro/documentare/2021/01/15/15-ianuarie-ziua-culturii-nationale--

642752  

2. Eminescu și critica literară: lectura unor secvențe-tezaur despre personalitatea ”poetului 

nepereche”; 

3. Stabilirea, împreună cu elevii, a cuvintelor – cheie sugestive pentru galeria culturii naționale: 

Mihai Eminescu, Dimitrie Cantemir, Bogdan Petriceicu – Hașdeu, Titu Maiorescu, Tudor 

Vianu, Lucian Blaga, Eugen Lovinescu, George Călinescu, Nicolae Iorga, Alexandru Ioan 

Cuza, Coloana infinitului, Călușarii, ia românească, doina, basmul popular, cântecul 

bătrânesc, proverbe și zicători, Ioan Aurel Pop, Andrei Pleșu, Valeriu Anania, Părintele 

Cleopa, Constantin Brâncuși, George Enescu, Gheorghe Zamfir, Nicolae Grigorescu, 

Rapsodia română, Trilogia culturii, Trilogia cunoașterii, Trilogia valorii, Sorcova, 

Plugușorul, Steaua, Nicolae Iorga, Regele Ferdinand, Regina Maria, Car cu boi, Ciobănaș, 

George Emil Palade, Henry Coandă,  Nadia Comăneci, Simona Halep, Gheorghe Hagi, Ilie 

Năstase 

4. Realizarea produselor în aplicația wordart; 



5. Concursul de recitare „Dor de verde”, ediția a V-a – recitarea unor poezii pe tema naturii  din 

operele lui Mihai Eminescu  și Vasile Alecsandri. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

CONCURSUL DE RECITARE: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JURIUL: 

 

 
 

 

Feedback (minimum 2 opinii formulate de elevi/ participanți) 

”Am participat cu entuziasm și la ediția de anul acesta a concursului "Dor de verde". Faptul că s-a 

desfășurat on-line nu i-a știrbit deloc din frumusețe, din contră! I-am urmărit cu emoție pe colegii 

mei și mi-am dorit să le placă interpretarea mea.  

Felicitări doamnei profesor coordonator! 💛 ” A. S. 

”În opinia mea, concursul la care am participat, și anume "Dor de verde", a fost o experiență  foarte 

plăcută. Pentru mine a fost un început în a scăpa de emoții, poate și pentru că a fost online.  Pe lângă 

asta, a fost frumos și pentru că ne-am revăzut cu colegii din alte clase. Sper că o să se mai organizeze 

acest concurs  și în viitor.” S.R. 

”În opinia mea, a fost o experiență de neuitat, deoarece, ascultând și ceilalti colegi care au participat 

la ora respectivă, am intrat în lumea fiecărei poezii.” E.D. 

 

Concluzii (minimum 1 concluzie formulată de echipa organizatoare) 

”Mi-a făcut plăcere să particip la jurizarea acestui concurs. Am descoperit copii minunați, talentați 

și dezinvolți, care au transmis emoție și sensibilitate, în pofida barierelor specifice online- ului.  

Voi valorifica această experiență la clasă, unde vom studia unele dintre poeziile prezentate la această 

secțiune și voi îndruma copiii cu înclinație în domeniul literar să participe la concursuri cum este 

"Dor de verde". Mulțumesc!” Prof. înv.primar Violeta Oană 

”Am participat la o activitate inedită și emoționantă. Chiar dacă a fost desfășurată online, activitatea 

a avut un impact foarte mare asupra tuturor participanților: elevi și profesori. Prin poeziile recitate, 

elevii participanți au transmis dorul și dragul de verde, incluzând aici natura și frumusețile ei, 

ilustrate și cântate  atât de frumos de scriitori români precum Mihai Eminescu și Vasile Alecsandri. 

De asemenea, au demonstrat că știu să prețuiască și să cinstească valorile culturii române.” Prof. 

înv. primar Roxana Blidaru 

”În calitate de membru al juriului în cadrul concursului județean Dor de verde, secțiunea Recitare, 

am remarcat implicarea emoțională a elevilor participanți. Fie că au pregătit texte din lirica 

”poetului nepereche”, fie din colecția pastelurilor lui Alecsandri, copiii au recitat  ”cu sufletul”, într-

o manieră creativă și expresivă. A fost un regal de poezie, un act educativ frumos, generos, inedit, 

derulat în mediul on-line. Energia pozitivă a tuturor participanților a reușit să ne conecteze. Felicitări 



elevilor, felicitări coordonatorului acestui remarcabil eveniment cultural, doamnei profesor de limba 

și literatura română, Marina-Loredana Oană! Prof. înv. primar Elena Flaider 

”Discuția despre însemnătatea cuvântului ”cultură” este vastă. Elevii au fost dirijați să descopere 

ceea ce face parte din ADN-ul cultural al românilor, așadar, au inserat în nucleul cultural românesc 

nume de scriitori, oameni politici, istorici, personalități enciclopedice ale culturii naționale, sportivi 

români celebri, opere literare, filosofice, sculpturi,picturi, elemente fundamentale ale culturii 

românești, care au dus faima noastră  în toate semințiile lumii. 

    Deloc întâmplător, de Ziua Culturii Naționale, am organizat și desfășurat online secțiunea de 

recitare a concursului județean  Dor de verde, ediția a V-a, concurs care a fost programat anual a se 

desfășura la această dată, din 2017 până în prezent. Dintre cei 36 de elevi prezenți, 18 au participat 

cu însuflețire la concurs, stârnind admirația și sensibilitatea auditoriului. Aceste activități conturează 

caractere puternice în rândul elevilor, stimulează creșterea stimei de sine și, nu în ultimul rând, 

cultivă respectul față de valori pe care școala, mai mult decât orice instituție, trebuie să-l dezvăluie.”  

Prof. Loredana Oană 

 

 
 


