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PROIECT EDUCA IONAL

RESURSE EDUCA IONALE PENTRU PROFESORI
ÎNTR-O

5 Septembrie – 14 Octombrie 2016

Descrierea proiectului

Proiectul „Resurse educa ionale pentru profesori într-o
”este fundamentat pe prevederile Metodologiei 

5439/2015 elor 
transversale la nivelul în

i trans/crosss- i sociale, 
artistice, sportive etc. Prin intermediul strategiilor specifice 
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Atelierul  nr. 1 / Resurse educa ionale utilizate în cadrul 
ilor integrate la nivel pre colar.

p integrat, deoarece acest 
lucru presupune abordarea -un demers 

se topesc într-
cu mijloacele diferitelo

copilu

varietate de mijloace i materiale educa ionale.

Marilena Huiu, Silvia Bor eanu, Atelier 1
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1.1. , Alina Elena Hanganu, 
Tanu Natalia 

1

                                                            
1 i comunicare 

: pre colar – Nivel I (grupa mijlocie)
Discipline integrate:  D

ii: 

Resurse materiale: ense, 

ri”.

urare: 
ii: Jocul

în minte când aud cuvântul ocean
ajutorul unui „praf magic” Copiii vor identifica 

echipe. Pe

re 
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Pe fundalul din decor sunt câteva imagini cu animale marine. 

Varianta 1-La pescuit
Copilul numit pescu

Varianata 2-Cum este?

imagini care fac parte din lumea subac
-

Varianta 3-

corectate. 

Pentru a fiecare copil va trebui 

asamblare. 

pentru reali
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lucru.
ea 

conform criteriilor prezentate.
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1.2. Vezeteu 
Liliana, Vodi

colar – Nivel I (grupa mijlocie)
Discipline integrate:
de diminea i pe domenii experien iale: Domeniul 

tiin e (Cunoa terea mediului) i Domeniul Om i Societate 
(Activitate practic-gospo

ii:
i a lumii înconju

Resurse materiale: Material didactic: 
poveste, scrisoarea cu enun -Tot, flori 
individuale din hârtie cu ,,fe e” vesele i triste (pe be i or), pahare 
i linguri e din plastic (de unica folosin e cu 

plastic, be i oare (de înghe erve ele umede i
uscate precum i enie, computer.
Bibliografie:

- Breben S. - „Metode interactive de grup”, Editura Arves, 
2006;

- „Activitatea din
Preda Viorica, Pletea Mioara, Grama
Filofteia, Editura DPH, Bucure ti, 2008;

- ,,Arici Pogonici” nr. 9 din 1974

ii: Întâlnirea de 
diminea . Copiii stau pe pernu e în semicerc. Are loc salutul,
introdus de versurile spuse de educatoare:
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,,Diminea a a sosit,/To i copiii au venit./A- -
a, copii!”. catoarea, apoi fiecare 

Prezen a: Diminea care copil 
î i a u în sec iunea ro ie (copii prezen i). Un 

ii 
prezen i. Se stabilesc copiii care vor fi de serviciu în aceea zi (câte 
trei, în ordinea alfa i fiecare dintre ei 
î i aga grafiei sale.

Calendarul naturii

luna, anul, temperatura (frig/cald) i fenomenele meteorologice din 
aceea zi. Unul dintre copii va fi ,,meteorologul de serviciu” i le va 
prezenta colegilor ce zi este 
simbolurile afi ate într-

i are loc activitatea de grup
sus -un recitativ ritmic, cu mi

a!”:
a, cer frumos! ele)

a, soare luminos! (fac un cerc din bra e, 
deasupra capului)

a, micule vânt care alergi pe
bra ele spre stânga/dreapta)

a, pietre tari! (bat cu pumnii în podea)
a, floricele!” ele sus 

elementele pove tii. Se anun tii: ,,Ploaie pentru 
” , apoi educatoarea expune 

textul concomitent cu mânuirea elementelor machetei (teatru de 
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i mesajul 
pove tii (importan a apei pentru cre terea i dezvoltarea plantelor).

Educatoarea le atrage aten ia copiilor asupra pietrei de pe 
-Tot. 

i i tiu povestea mai bine decât 
piticul, co - i ia floarea cu ,,fa a” vesela 
suport ie ce le-
jocul ,,
ridicarea florii cu ,,fa real sau fals.

era verde.”, ,,Floarea a cerut ajutor de la un munte.”, ,,Apoi, 
floarea a cerut ajutor unui copac”, ,,Copacul a plecat la 

-de-vânt a

nici nu s-

argumentând, enun urile false.Se fac aprecieri asup
copiilor 

- Micii 
” – plantare de flori. Aici se intuiesc materialele 

aleg un be i
planta lui, ca

zambila lui înflo
ezate pe un 

su i a
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(pe pervazul ferestrei). Copiii de serviciu din aceea zi, vor uda cu 
stropitoarea toate florile plantate.

i îngrijire a florilor, rolul 
factorilor de mediu (l
cre terea i dezvoltarea plantelor comparativ cu cre terea i
dezvoltarea copiilor, subliniindu- ,,Ce este prea mult, 

ori parfumate i frumos colorate, care vor înveseli 

strânge materialele a spa iul unde i- urat 
activitatea:

Când to enia, ace tia se vor deplasa 
ia:

i lucrul l-am terminat./ 
Ne- i spre baie o pornim.”
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1.3. , Ionescu Alina-Maria, 
Moro an Carmen-Nicoleta 

-Nivel II (grupa mare)
Discipline integrate: Domeniul tiin i Domeniul 
Om 

ii: Consolidarea cuno tin elor copiilor referitoare 
i grosimea pieselor geometrice.

Resurse materiale: trusa Dienes cu cele 48 de piese logice, 
, tabel, tren, 

foarfece, aracet, pensule, cutii de
recompense, bilete de tren.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

colar, 2008;
Mihail Ro mântul 
pre colar”, CREDIS, 2007;
Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, “ i matematice în 

– îndrumar metodologic”, Polirom, Ia i, 1997;
, ”Piramida 

cunoa terii”, Diamant, Pite ti, 2014.

50-60 minute
urare:

ii:
În vederea bunei desf are au loc: 

unei atmosfere de lucru adecvate.
Domeniul tiinte –

Captarea aten tii 
“Po i-a rupt biletul de tren i
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are nevoie de ajutorul copiilor pentru a-l reîntregi, altfel 
controlorul îl va da jos din tren. 

i i în 2 echipe: 
Echipa Trenule elor albastre i Echipa Trenule elor verzi. Pentru 

rupt. Va câ tiga echipa care va reu
tren.

mijloacele de transport 

Varianta I:

-nvârte te
Oare unde se opre te?”

Copilul desemnat învârte roata pentru a vedea 

vecinii acesteia.

Varianta II 

ura jocul propriu- -se antrenarea 
tuturor copiilor.

: Copilul desemnat, având ochii închi i, 

ire, mare/mic).

Varianta III

În f ii to i copiii vor primi bilete de tren din 
umire pentru ajutorul 

acordat.

:

afirma i o 
ie pentru afirma iile false.
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Tranzi ie
“Trenul”, înso it de mi

sugerate de con inutul acestuia. Copiii se deplas

Domeniul Om i Societate –
Cât timp copiii au reîntregit biletele de tren, trenul a plecat din 

sta
realiza un tren. Fiecare copil va realiza un vagon dintr-o cutie de 
ceai, vagon pe care îl va decora cu diferite forme geometrice. La 
final toate vagoanele se ata

iilor de 
ii. 

Copiii sunt supraveghea i i ajuta
au nevoie.

Dupa finalizarea vagoanelor, aceasta se expun 

e.
În încheiere, copiii sunt recompensa i pentru efortul lor i felul 

iduale i colective 
cu privire la comportamentul i implicarea copiiilor în activitate.
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1.4. Florile ,
Cristina; 

pre colar - Nivel II (grupa mare)
Domenii integrate

-

ii: derilor 

Resurse materiale: scris
tic/lego, tempera, lipici 

be i
i pictate, cd-player, coroni e din flori naturale.

: 1 zi
urare: ei

ii: rul unei 
scrisori în care i ploile i-au 
dist

ei cu 
flori. 

- .
În cadrul ilor liber alese, copiii au posibilitatea de a 

1) La centrul 

vopsi i îi vor lipi floricele 
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2) La centrul JOC DE ROL
i

aranjând curtea. 
3) La centrul 

ilor liber alese, 
copiii vor merge la baie pe versurile: „Hai veni i fra i
culegem mândre flori/ Floricele am cules/ ”.

Activitatea din cadrul Do i Comunicare se 
-un joc didactic – -

verii”. i echipa 
margaretelor. Sarcinile sunt a ns 
corect va primi un punct. La 

lui 
didactic sunt clare colarilor cu 

fica iilor structurilor verbale;
expr i
sintactic; utilizarea unor desene, simboluri pentru a transmite un 
mesaj; crearea unor structuri verbale, propozi ii, ghicitori, utilizând 
intuitiv elemente expresive. Jocul va avea 4 variante: 

„Ghicitori despre flori”; 
„Eu spun una tu spui multe”; 
„Desparte-ma în silabe”; 

ia”.
În urma jocului didactic ambele grupe vor câ tiga câte o cutie 

ii 
practice.

- cutia echipei lalelelor con ine: carton colorat, cartoane de 
e
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- cutia echipei margaretelor con ine:  carton colorat, lipici, 
e

în jardinierele realizate la centrul Joc de rol.
Turul galeriei

secven
i acurate ea 

machetei realizate.
a

„Samba florilor”, mai apoi 
jocul de relaxare urate în 

ei). Fiecare copil va purta pe cap o coroni
naturale (lalele i margarete) primite recompense pentru munca 
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1.5. , : Dinulescu 
Beatrice, Ionescu Roxana

pre colar –
Discipline integrate:
de diminea i liber alese, domeniul tiin

i creativ (activitate artistico-
ii: Consolidarea deprinderii de a constitui grupe 

ci 
elementare specifice dome
Resurse materiale: 

acuarele, pensule, palete pentru acuarele
45-50 minute

urare: 
ii:

„Flori în mii de culori”. Copiii au un medalion cu imaginea unor 
flori de diverse culori. La semnalul educatoarei ,,florile de 
culoare... vin la mine!”, copiii care au imaginea florii cu culoarea 
indicata se aduna in jurul educatoarei.

spunându-

trecut, fiind pui, mama ei a dus-o într-
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-

locul dorit. 

jardinie
la sectorul JOC DE ROL, vor planta florile de 

-joc 
didactic ,,

care ei vor avea de rezolvat mai multe sarcini. Sarcinile jocului vor 

,,poiana cu narcise”.

ELEMENTE DE JOC: aplauzele, mânuirea materialului, 
surpriza, închiderea-deschiderea ochilor.
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jocul didactic propriu-zis: ,,Dru
cu narcise”.

Complicarea jocului se va realiza cerându-li-se copiilor ca 

noi.
La fi

-
-

Copiii se vor a
piii vor colora 

petalele florii apoi vor trasa tulpina i frunzele pe linii punctate), în 

pe tot parcursul acti
realizate la 

ALA
i se 

vor îndrepta spre sala de mese interpretând cântecul “Vine, vine 
ie).
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1.6. , : Nicolae Elena- Alina, 
Pavel Elena 

- Nivelul II (grupa mare)
Discipline integrate:  
(Întâlnirea de diminea rien

ii: temul solar.
Resurse materiale: 
imagini ale celor 8 planete, scrisoare, plicuri cu ghicitori, lipici, 
ecusoane, recompense.

120 minute
urare: 

ii:

i)  în care Soarele 
-

-au 
amestecat. Pentru a-l ajuta, copiii au de trecut câteva probe pentru  

Educatoarea trece pe la fiecare copil cu un bol în care sunt 

rachetele albastre. 
-concurs 
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Pentru fiecare

1.
2.

planeta care are un inel în

3.
exemplu: M- Marte, V-Venus etc)

4.
(Jupiter, Uranus)

lanete, copiii se 

societate). 
rând cele opt planete, respectând ordinea acestora în raport cu 
soarele.

-se de mâini, cu 

comanda de începere a jocului 
ii'' se învârtesc în cerc repetând:

Ne-
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-

Jocul are un secret,
Cel ce va întârzia

Dupa ultimul vers, navele cosmice ca 

).
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Atelierul nr 2 / Resurse educa ionale trans/cross curriculare 
, coordonator: dr. Iliana 

Dumitrescu

Integrarea formal-nonformal în activitatea i extra-
în mediul 

educa ional românesc. Competen ele de comunicare i rela io-

probleme inspirate din realitatea de zi cu zi, ini iativa i spiritul 
amentale i

-
are. Un astfel de context a fost 

oferit de proiectul educa ional Resurse educa ionale pentru pro-
fesori într-o Corpului Didactic  
Bucure ti.

Ce s-
Cu to ii, formatori are 

care pot fi incluse într-o colec ie de practici educa ionale atractive 

general, 
ile propuse ne- area se poate produce 

nu doar citind i memorând informa ii într-
i util -

cu generozitate, în orice anotimp, indiferent de locul unde este 

necesare unei vie – i mi care, 
a constituit cadrul în care ne-am organizat urat cea mai 

ilor la realizarea obiectivelor 
acestui proiect. Indiferent de -am sim it din nou copii, 
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i

al unei brându i
prietenos mun ii Predealului. 

Via -
e noi, pe care le putem 

i doar apelând la realizarea de conexiuni între diferitele 
tipuri de achizi : cuno tin e, deprinderi / abi i, 
valori 
vedere racordarea colii la via . Aceasta este, de fapt, 
esen e.

Cum putem realiza cât mai u
corelare a colii cu via a de dincolo de spa iul colar? 

predare- are-evaluare, bazate pe joc are. Important 
fica-

rea i/sau crearea de resurse educa ionale preluate sau inspirate 
din via

i de 
creare de resurse educa i integrate, cele 
care sunt prezentate în continuare fiind doar o parte dintre exem-
plele propuse / discutate în plenul atelierului sau pe grupuri mici. 

iunea pentru folo-

are în profunzime, experien
descoperire tientiza utilitatea i

.

Iliana Dumitrescu, coordonator Atelier 2        
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2.1. Cea mai tare petrecere, tori: Cristina Elena 

primar (clasa a IV-a )
Discipline integrate: limba tiin e

ficare/organizare a 

Resurse materiale: 

conectat la Internet
D 4 ore

rului de 

-4 membri
Pas 3: Distribuirea sarcinilor pe echipe:

a)
b)

(coifuri, propsuri haioase)
c) Stabilirea meniului, având în vedere bugetul dat
d)

necesare pentru petrecere
e) Redactarea unei liste de reguli pentru partici-

f) -
nimentului

g) Selectarea cântecelor pentru karaoke, dintr-o



29

purilor, 

Echipa 1 –
acestora.

Echipa 2 –

a etapelor de lucru.
Echipa 3 –

Echipa 4 –
utilizând pagina web a mai multor  furnizori, alegând oferta cea 

Echipa 5 –
code-ul petrecerii.

Echipa 6 –
evenimentului, luând în consider

Echipa 7 –

Pas

Astfel, prin reunirea produselor muncii tuturor echipelor se 
un eveniment complex se poate 
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2.2. tor – toamna,
Niculae Elena i -Maria

clasa a IV-a
Discipline integrate: limba 
tiin ele naturii, educa

II
limba dezvoltare ii de 
exprimare a unor mesaje orale i de redactare a mesajelor 
scrise în diverse contexte de comunicare.

dezvoltarea interesului i a motiva iei pentru 
studiul i aplicarea matematicii în contexte familiare i
variate.
tiin ele naturii: formarea unei atitudini pozitive fa

i a 
ii pentru men inerea unui mediu natural 

echilibrat, propice vie ii.
educa ii de cooperare în 
scopul realiz

RESURSE MATERIALE: fi e, plan e, flip-chart, markere
DURATA: 50 minute

URARE: 
II: 

Captarea/orientarea aten iei
Activitatea începe cu prezentarea plan ei Toamna. Prin 

conversa ie, elevii descriu imaginile. 
Enun area obiectivelor

ii –
– toamna i se anun

va avea în secven ele sale mai multe discipline: limba i
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tiin ele naturii, educa ie 

Se enun

– prin studierea unor materiale date, informa ii 
n afi prin diferite 

despre produsele finale.
Actualizarea cuno tin elor

Se scrie pe flip-chart cuvântul TOAMNA i, cu ajutorul 
brainstorming-ului, elevii sunt solicita

-chart.
Ob inerea performan ei

Se anun i se dau explica ii despre sarcina 
i criteriile de evaluare.

–
titlul „Toamna”
Matematicienii –

– ei 

Desenatorii –
gunoaie!”

–
toamna este cel mai important anotimp.
Sportivii – -

lii într-
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Elevii care vor termina lucrul înainte de expirarea timpului 
ele pe care vor fi scrise 

ii de rezolvare. 
Ce po i

scoate sunete cu un balon? etc.
Evaluare

Folosind jocul didactic i conversa
ii lor, discutându-se

pe baza criteriilor de evaluare.

Lin Desenatorii
-
compuneri

- respectarea temei

- folosirea expresiilor artis-
tice

- folosirea diferitelor teh-
nici de lucru

- - echilibrul culorilor

- -originalitate
- adecvarea textului la - creativitate

Matematicienii
- -

- -

- a pro-
blemei (plan de rezolvare, 

- creativitate

Sportivii
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- transmiterea unor infor-

intere

-
-

- ilu - atractivitate
- prezentare - originalitate

Feedback

3 lucruri pe care le-
2 lucruri care i-
1 lucru care nu i-
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2.3. ECOCITADELA – Un pom, un suflet de copil,
Emilia Dana Pescaru

: primar
Discipline integrate: tiinte, arte vizuale i practice, 
educa i mi care, op ional  „ora ul meu”
Scop/Obiective:

Crearea unor “pun tin e si 
deprinderi ecologice

Transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în 
stiluri de via

distrugere a mediului natural local

local: plante, animale, ape
Folosirea „darurilor naturii”

interesante

publicitare
Implicarea în ac iuni practice de plantare de flori, pomi, dar 
i de ocrotire i îngrijire

Înfiin area PATRULEI ECO
Înfiin area „COL ULUI VERDE AL CLASEI’’  în 

curtea colii
Resurse materiale:

Panouri cu “Îndemnuri ecologice”: 
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o “NU RUPE CRENGILE”
o ”PATRULA ECO ÎN AC IUNE”
o “REUTILIZEAZ
o
Videoproiector
Aparat de compactat peturi
“Containere” pentru colectarea deseurilor, de euri 
provenite din resturi menajere, hârtie, peturi, sticle

un an colar 
urare ii), 

Pepiniera 
tiin e ale Naturii

ii

curriculumului, 

literare, plastice i sufletul.

ii 

a proiectului ECOCITADELA, elevii clasei a 
III- inerea Marelui 
Premiului destinat institu în cadrul Galei 
Premiilor Pentru Un Mediu Curat, au fost mai motiva i ca 
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erularea unor 
proiecte educative. 

”Un pom, un suflet de copil”, 
din luna noiembrie 2015. Sub îndrumarea mea, elevii au pornit în 
descoperirea lumii fascin

mijlocul ei 

viitoare.
Prin Proiectul ‘’Un pom, un suflet de copil’’

cadrul unui program mai amplu la nivel de ,,MEDIUS”,
-i

conservarea ei i a mediului încon

i

ecologic corect.
I - ETAPA DE DOCUMENTARE

Pre velor acestuia 
si constituirea comitetului de mediu 

a III- tului);
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to, 

fiecare activitate, 

-

i Consiliului Local  );

data;

proiectului;
Distribuirea ecusoanelor realizate de coordonatoarea 
proiectului (elevii le-au primit cu mare bucurie).

II- ETAPA DE LUCRU
A.

materiale: colaj, mototolirea hârtiei, 
insecte, flori), cât i realizarea unor machete ce au constituit 
materiale -
”EcoComunitate”, ”Cartierul verde”.

B. -a explicat 



38

Proiectul ”Un pom, un suflet de copil” este activitatea 
care 
componen

C. “ARTA NAIV ” - desen artistic Eco, în cadrul unei 

I TIIN E ALE NATURII, jocuri cu mingea.
D. 

zone: flora 

E. În excursia de la Pepiniera ti, am con
din anii trecu i i am completat ac

-a povestit 
copiilor lucruri interesante despre diferite soiuri de pomi i plante.  
Elevii au fost încânta i de ac iunea „ ”.

Prin toate actiunile realizate, elevii au devenit mai iubitori cu 
i astfel  s- pune pe 

clasa are 32 de ghivece cu flori, care sunt îngrijite de fiecare copil 
în parte. Acest lucru i-a responsabilizat i s-a creat armonia 

Realizarea unui album
III -ETAPA DE EVALUARE

Realizarea raportului final
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Activitatea Proiectului ‘’Un pom,un suflet de copil’’ s-a
finalizat cu CD-

realizate în cadrul proiectului
lor care au luat parte activ la 

buna derulare a proiectului.

organizarea excursiilor.
gândul de a-i  sensibiliza i de a-



40

2.4. , Vasilescu Berta, 
Rîureanu Cristiana

: primar
Discipline integrate
MEM

ii nicare 
Resurse materiale: texte- -uri, 

cartoane colorate
: 45 min x4 

urare
ii:

Se dau jetoane cu numele unor personaje pe 
asocieze imaginilor date.

-au încurcat!

Lapbook

va alege povestea. Elevii pot aborda subiecte referitoare la 



41

Rebus

date.

-l pe Pinocchio!

Copiii vor prezenta diferite personaje pe care le-
vor avea costume specifice personajelor alese. De asemenea, 
vor interpreta cântece 
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2.5. ,
Voicu Gabriela Alina, Racea Maria Loredana

primar
Discipline integrate: i explorarea mediului

i mi care
Arte vizuale i practice

ii: consolidarea
adunare în concentrul 0-20 cu trecere peste ordin
Resurse materiale: fi
colorate, plan e, poezie, LCD.

45 minute
urare: 

Desc ii
i

iei. 
Se anun i câ

ii de adunare i
-20 cu trecere peste ordin, folosind ca 

material-

-20 cu trecere 
peste ordin.

te 
-se 6 grupe care vor avea de 

rezolvat sarcini diferite. 

se intervine cu expli
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globale i individuale cu caracter motivant privind participarea 
elevilor la lec ie.

Activitatea se încheie cu evaluarea produselor realizate.

I. Grupa Scriitorilor
Compune i o poezie folosind urmatoarele cuvinte: 

7 gâ te, 8 ra

II.  Grupa Matematicienilor 
Ex.1 Folosind imaginile date, efectua
5 + 7=                        4 + 7 =
9 + 3 =                       9 + 9 =
6 + 8 =                       8 + 7 =
Ex. 2 Scrie rezolvarea problemei.

mama?

III.  Grupa Naturali tilor
Scrie
Exemplu: 1 – /13 –

IV.  Grupa Arti tilor 
Ilustra i prin desen ur

-au adus într- -au
adus în total?

Compune
-a-ntâmplat, ce s-a-ntâmplat!
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Numerele au jucat de-
Ha, ha, ha, ha, ha! Nu se poate-

-

i-au pornit apoi la joc, tot pe loc cu foc!

VI. Grupa Modelatorilor
Ilustra
Într-o cutie sunt 7 bile galbene i 6 bile albastre. 
Câte bile sunt în total?
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2.6. Animalele, prietenii copiilor, Badea Lorena, 
Becheru Carmen Georgeta

primar
Discipline integrate: 

ii: 

Resurse materiale: -
animale de companie de mici dimensiuni, acuarele, pensule, foi 

urare: 
ii

veterinar voluntar le-
animal de companie (dac

medicul veterinar); comportamentul pe care îl are animalul în 
- prezentare Power-Point

-
-

cât timp îl au, modalitatea în care l-
rijirea lui. 



46

2. Organizarea colectivului pe grupe

Elevii s-

înc -5 elevi.

CLR- Scrie un text de 15-

MEM-

despre animale.
-

de companie. 
- -

-
pânii lor.

MM- -
iul vostru cântec.

AV-

AP-

animale de companie.
Activitatea se va încheia printr-

de 4 octombrie - ,
în care elevii vor prezenta individual sau pe grupe cântece, 
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2.7. Anima ie – , Laura
Andrie

primar
Discipline integrate:

(receptarea unui mesaj 
audiat)
Matematica i explorarea mediului (numerele naturale de 

Arte vizuale i abil i practice 
desen)
TIC (prelucrarea fotografiilor i realizarea anima iei într-
un program computerizat)

ii
Formarea 
distribuirea/ asumarea sarcinilor în grup i rela ionarea în vederea 
ob inerii unui produs final comun
Resurse materiale:

- cartea „O omida mancacioasa”, de Eric Carle
- plastilina, plansa pentru modelaj
- hartie, creioane colorate
- aparat de fotografiat
- computer pentru editarea filmului de animatie din fotografii
- https://www.youtube.com/watch?v=maOXC_YlxuE

2-3 ore
urare: 

ii
1. tin

propune redarea con ii în alt mod decât prin 
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ii (desen, 
dramatizare, film cu personaje filmate sau desen animat).

2. or tehnica de realizare a animatiilor 3D, 

pozi iei sau formei corpurilor:
https://www.youtube.com/watch?v=maOXC_YlxuE.

3. Se împarte ac iunea ii în secven e, în func ie de 

4. Se distribuie sarcinile de lucru: grupuri de câte 2-3 elevi 
vor realiza personajul 

5. ajutorul 

realizat de una dintre grupele de lucru prin desen sau tot 

cadre, modificând pozi ia i forma obiectelor, astfel încât 
carea.

6. La clasele mai mari, elevii pot edita fotografiile i le pot 
introduce într-un program computerizat (MovieMaker,) 
pentru realizarea anima iei.
Pentru exemplificare, pute i viziona anima ia elevilor din 
cla tic „ coala Euro-

ti, accesând linkul 
https://youtu.be/13pptwUpddg.
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Atelierul nr. 3 / Resurse educa ionale trans/crosscurriculare 
, coordonator: Gabriel Narcis 

Vrânceanu
 

25 de 
pe care nu le-am cunoscut la timpul potrivit

-a relevat

Socrate, considerat ca fiind unul dintre fondatorii filozofiei 

Preambul

am propus- nivel 
gimnazial. Le-

integrate, trans-disciplinare sau trans-curriculare trebui

În acest sens, m-
-
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despre -

"Eu tiu nimic."

tie nimic? 

are pentru oricine 
-

tii nimic. M entizând ce nu 

Po a din orice i de la oricine
elile altora decât 

din gre elile proprii. 
Î ” este nevoie de  

Provocare, conflictul, lupta sunt bune! 
-

Nu te plânge! Protestând (verbal) e o pierdere mare de timp. 

familia 
una. Cei mai mul i oameni în via
este pentru via

ti. Nu te 
Nu e corect pentru tine 



51

atuu în orice început. În cazul în care nu-

- Nu, a
i un scriitor 

-mailuri i mesaje trimitem într-
o zi? Deci, 

mul umim pentru e-

Nu- Mememnto 
mori! Dec

- Evitând mereu riscul s- -

-
începând

Tu e
iere în asta, e vorba doar de decizia ta!

antrenezi - -te de a fi dependent de 
lucrurile pe care le de ii - în caz contrar, lucrurile devin mai 
importante decât tine.

Fii bun!
Pur -i pentru a te respecta pe 

a.
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- Chi i place 
slujba ta i fiecare zi pare ca o vacan -

Nu judeca!
tine, ei nu sunt pro ti. De asemenea, nu tii totul despre oameni, 

- -
- Doar fii con

tepta ceva la schimb!
deveni -te de bucuria de a 

ii ceva în schimb -

-
-te de lucruri mici!

Nu te lua atât de în serios! Da - da, tu e ti matur, iar oamenii 
eles. Dar, la sfâr itul zilei, suntem 

cu to -te!
Nu blama! Care-ar fi

tenire, nu vei mai fi 
-
i da ceva celor din jur 

-te!
rezultat!
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Epilog

sensul 

V- eu tiu 
nimic.

D
 

Gabriel Vrînceanu, coordonator Atelier 3       
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3.1. , Gabriel Vrînceanu,
Loredana Popescu

Gimnazial
Discipline integrate: limba 

ii: a unor 
deprinderi formate la nivelul disciplinelor integrate
Resurse materiale: 

6 ore
urare: 

ii:
xtele de zi 

veste despre 

natural. 
1.1.

-
-
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cazul în c
egalitate.

1.2.
29991,       610003040. 

a) Scrie în cuvinte cele patru numere.

poate asocia, ajutându-

culori: ponderea culorilor principale fiind aproximativ 
verde, o cincime

1.4.
citim de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, celei de-a

palindrom din lume este Pitkä palindromi
creat de Teemu Paavolainen în 1992 cu 49935 caractere?
(

albastru. 
1.3.

palindrom? 

http://everything2.com/index.pl?node_id=673292)
1.5. -un context real (din cotidian, 

eventual folosind nu –
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care a rezolvat-o. Dis

de

pentru a ajunge la rezultat?
1.6. cal. Ce nou cuvânt 

nu

poate fi un alt cuvânt cu sens în 

identic

-

rin acest 
joc? 

1.7. incluzi expresia a treia 
felie trei felii
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- -o
-

- -
1.8.

-l cu cifre, apoi 
scrie-
r
pentru a preciza un anume an)?

-l cu cifre, apoi scrie-
context sau ce poate reprezenta

-l cu cifre, apoi scrie-

1.9.
– date – importante pentru 

http://www.insse.ro ai diverse 
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http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/populati
a_romaniei_pe_localitati_la_1ianuarie2016_0.pdf .

-o, pentru 

furt intelectual. Când dorim 

masculine, din mediul rural. 

elevi, 

-
-
t cu datele 

colectate.

-
2015;



59

- în ambii ani, în mediul urban sunt mai multe persoane de 
sex feminin decât cele de sex masculin, iar în mediul rural 

cu cele ale altor colegi.
1.10. enciclopedii

“zgârie nori” este ....). Trec
- -

-

2.1. - _______
-

-

kilometri
www.viamichelin.com). În cazul în care se 

-o p

1. Via DN2 2. Via A3 DN1B
107 km 151 km
02h11 02h43
16 € 21 €
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Utilizând respectiv
-l oferim ca 

mai multe)

1. Via ...... 2. Via ...... 3. Via .......
..... km ..... km ..... km
....h.... ....h.... ....h....
....... € ....... € ....... €

Ce putem remarca:
Numerele sunt obiecte imaginare (nu e

asociate numerelor – cifrele – sunt doar forma prin care 

numerele pentru:
- preciza momentul la care te-
-
telefonul propriu): 
-

- timpul – cu - pe care îl petreci într-o zi la calculator: 
- suma de bani pe care o ai în portofel:
-
- -
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-....

utilizate drept coduri (cifruri) prin care putem exprima mult prin 

Simbol/Prescurtare

Re

Simbol/Prescurtare
Via

drumul pe care vei ajunge de 
la punctul de plecare la 

DN
DN1
DN1B

plu ai 
DN1B, interpretarea pe care 

vorba de mai multe drumuri 

drumuri) deci DN1 ar 
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c

ale unui traseu sunt mai multe 

putem nota A, B, ...
A3 Autostrada 3
DN1B A3 Este un cod prin care se preci-

-
buie mers pentru ajungerea la 

-
gerii lor, începând cu locul pe 
care l-ai stabilit ca punct de 
plecare; astfel primul drum pe 

drumul A3.
km

nu 
numai) – kilometru

h În acest context (deci în altele 

timpului –
€

-

par – euro
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1. Via DN2 2. Via A3 DN1B
107 km 151 km
02h11 02h43
16 € 21 €

are codul Via DN2?
b) Pe care dintre variantele 1 sau 2 de drum ai alege pentru a te 

d) Scrie în cuvinte codul pentru ora 02h43.

mai mare de parcurs, respectiv un cost mai mare?
f) Întrebând pe unul dintre membrii familiei tale care are carnet 

-te pe internet

Aceste reguli sunt necesare în principal pentru asigurarea unor 
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-
ninsoare, 

80 de km/h. 

timp de ploaie sau de ninsoare?

Ai 

ta, într-
Descrie o modalitate de a determina viteza ta de depla

mai exact. 

a în timp, altele care vor 

vechi sau recente este tastatura laptop-urilor. Astfel tasta care 
- simbol care 

este utilizat în scrierea adreselor de e-mail. 

-un document o 

enul sau 
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clar ce se ascunde în spatele respectivului cod:

Codul Descrierea codului. 

2.2. ilometrice. Acestea 

drumurilor este un procedeu similar 

Am afirmat într-

c
-

câte animale 
a câta zi de la ziua 

În zilele noastre folosim axe pentru a înregistra sau a 
reprezenta o mare diversitate de date legate de realitate (timpi, 
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di

-a sistemul 
au 

doar de origine. 

are împarte întrega foaie în 

t al foii ( ). Câte numere 

). 

2.3. Prin reprezenta
–

sa cu litere mari ale alfabetului –
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(3)C elege punctul 
de pe axa numerelor naturale, notat prin litera C

punctului C C

A(8),  B(4), C(1), E(10), L(2), 
M(7), T U

-l

c) 

sau fraze (cele care sunt formate din cele mai multe cifre distincte).
2.4.

a) 

ieri, 
azi;

care le stabilim pot fi de egalitate sau de inegalitate iar procedeul 
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accident

este un caz particular.
3.1.

foaie argumentel

astfel :
-
- argumente privind scrierea num

-

- alte argumente
3.2.

tabel

http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in%20cifre%20
2011.pdf
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în România.

din coloana a doua.

care sunt de ordinul sutelor.

clasa miilor.

ordinul milioanelor.
-a

(citind de sus în jos).

gorie de arie 

categorii; de exemplu pentru prima categorie se va scrie:  21 -

ale celui de-

–
–
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achetul Office al Microsoft Windows are 

programul Word 

al marelui matematician român Grigore Moisil:
„

ceva frumos, ceva interesant, ceva care îi place, ceva care îi e 

viseze.”

-

din bara de instrumente

din bara de instrum

Count 
tabular (imagine) 

utilizarea programelor. Astfel, date

-se în 
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deci în fapt sunt 157 de lit

-l scrii într-un docu -l

unire) este _____

-am scris 
anterior, acele caracteristici al

pornind de la acest citat scrie un eseu de maximum 200 de cuvinte 
cu titlul: „Sunt un prieten al matematicii”.  

despre ariile 

-

respect
caiet semni

care le-ai lua tu pentru a contribui la protejarea mediului 
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Acum

-un astfel de loc 
mediului. 

-te 

pe internet, pentru fiecare 

Categorii de arii protejate Exemplu

P Parcul Retezat
Monumente ale naturii

Parcuri naturale

-

fa-
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3.2. , Popa Mihaela Lidia, Sicu 
Carmen Iuliana, Danciu Eugenia

: Gimnazial
Discipline integrate

Scop / obiective:
- ea valorii banului/ muncii retribuite
- responsabilizarea gestionarii banilor
-
-
- -mi, 
mi se cuvine”?)
- înte
- .
Resurse materiale
RATB

: 3 ore (context nonformal) + 1 ora (context formal) + timp 
alocat suste

:
Într-

unei clase a VII-
-au 

- 50 lei de copil -
grupeze în „familii” de patru persoane -

ete, plata facturi, plata abonamentelor RATB. 
mi-

lie. Elevilor care erau „copiii familiei” li s-
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-mi , de ce nu

S-a dat start-

orului „ 

–
-
-

diferite ocazii –

Echipa de profesori de la disciplinele integrate proiectului + 
elevii +/-
urmatoarele teme:

- de unde provin banii unei familii? (salarii, dividende etc); 
elemente de legalitate;

- - – cheltuieli); 
-
- economisirea ba

gratuite);
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-
- etc.

-
- organizarea pe grupe a elevi

pe bancnotele de astazi;
- realizarea unui proiect mai amplu cu prezentarea cât mai 

sau monede din Români

-ar putea vedea 
reprezentate pe bancnote; se va realiza o dezbatere pro-

domenii etc.
-
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3.3. Drumul lemnului,
Felicia

: Gimnazial
Discipline integrate: Educa i literatura 

ii:
- identificarea etapelor în transformarea materiei prime în produs 
finit;
- sensibilizarea elevilor cu privire la importan i eco-
nomisirii resurselor naturale;
- ii i spiritului estetic prin realizarea unor 

- utilizarea unei game variate de res
- ia. 
Resurse materiale: Harta României, mostre sortimente din lemn, 
vid opere literare, carton, cutii de chibri-
turi, scobitori, aracet, lemn, acuarele, pensule de desen, Internet 
(https://www.youtube.com/watch?v=cSh1la4rnEA&list=PL4gbQ
Ast2Dw7xpTmgEe12RlH31D5t1B5y,
https://www.youtube.com/watch?v=C2Anrgeb4Po,
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lemn,
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carte)

6h
urare: parc/parcul dendrologic al colii, sala de 

ii:

- lemnul - în procesul de tranformare în 
produse utile folosite de om. 

Atelierul 1 –
de provenien i o tipologie a speciilor de 
lemn. De asemenea, se atrage aten ia asupra existen ei zonelor de 

i a zonelor protejate prin lege - rezerva ia 
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parcul/ parcul dentrologic al colii, folosind metoda observa iei, 

cuno tin d proprie i mecanice ale 
lemnului. 

Atelierul 2 (2 ore) –

produselor din lemn - (youtube How it's made). Sunt identificate 
opera iile din procesul tehnologic de ob inere a unui produs finit 

-
a din be e de chibrit, 

-se în 
valoare tradi ia i metodele de fabricare a produselor autohtone. 
Ambele ore sunt sus inute de profesorul de educa

produselor, iar din punct de vedere al fizicii, se vor pune în 
discu ie no iunile de for i alte 
elemente caracteristice implicate în realizarea produselor din lemn. 
Produsele ob inute de elevi se pot picta utilizând acuarele i tehnici 
speci ate la educa

Atelierul 3 - i
ii de la papirus la cartea 

io
te uguri i obice ii de la munte (de 

exemplu, "Baltagul").
Atelierul 4 (2 ore) – Pornind de la atelierele precedente echipa 

necesitatea economisirii materiei prime prin reciclare, atât a 
produselor din lemn, cât i a hârtiei.  Astfel, elevii sunt încuraja i

maculaturii i a produselor din lemn. De asemenea, se încura
responsabilizarea lor prin implicarea în campanii de plantare puie i
în curtea colii/parc.
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2. Procesul tehnologic  

produselor utile din 
lemn 

 

produselor din 

 

 
1. Specii de lemn 
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3.4. Pe aripile lecturii, printre cifre i astre, propu tori:
Eufrusina Badea i Loredana Popescu

: Gimnazial
Discipline integrate: L

ii:
-

- aprofundarea calculelor matematice prin intermediul literaturii;
- nvingerilor cu nevoia de carte 

-
valoare i de a crea atât probleme matematice cât i texte literare 
inspirate de basmul cult ”Micul Prin ”.
Resurse materiale:
- textul literar ”Micul Prin ” de Antoine de Saint-Exupéry
- observatorul astronomic, mijloace multimedia (calculatorul -

- fotomontaje;
-

- - de Antoine de Saint - Exupery în limba 

-
- CD-
adaptare de George Radu Chirovici

- enciclopedii de astronomie
- internet

urare: Planetariu
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Descri ii:
- ii ”Forme 

geometrice în aer” (elevii sunt invita
diferite forme geometrice, ini

i în final sincron cu ambele mâini)
- Li s

reprezinte un curcubeu. Sunt invita -
netariului”, iile i planetele.

e

Sunt proiectate apoi:
biografia scriitorului francez;

- oine de Saint 
Exupery, adaptare de George Radu Chirovici înso esc imaginile 
proiectate 

Secven

(selectiv).
-

Saint -
un elefant.

Pornind de 

sistemul nostru solar. Folosind informa iile descoperite atât la 
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Planetariu, cât i în enciclopedii sau pe internet i de asemenea li 
s .Se 

prin intermediul metodei „Jurnalul cu 
i exprime punctul de vedere 

prin argumente pro/contra în privin ii ”Micul Prin ”.
Li se propune elevilor ca  subiect de reflec ie asupra 

semnifica

Micul Prin
(https://educatiafnonf.files.wordpress.com/2015/09/micul-
print_antoine-de-saintexupery.pdf)
Le petit prince
(http://www.saintexupery-domainepublic.be/wp-
content/uploads/2015/02/petitprince2.pdf)

http://www.lepetitprince.com/
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3.5. , Hagiu Rodica, 
Vlad Gabriela

: Gimnazial
Discipline integrate: Limba 
Educa i sport

ii:
Formarea de valori si atitudini:

Orientarea în spa iul imediat, în contexte sociale date
Decriptarea/decodificarea însemnelor din mesaje date

Resurse materiale: Volume de poezii, fi e cu simboluri 
matematice

: un modul de 180 min. în sistem op ional clasic (elevul 
vine benevol, nu este notat)

urare: cabinetul de documentare
Descrierea act ii:
Elevilor le-

func
Au fost eviden iat

Simbolul Limba 
Cifre 1

Hristos,  Me terul Manole, 
Demiur

-
omul de geniu)
3

1
Unicitate
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Trinitatea, cele trei fete de 
trei feciori de 

Cele 3 mari virtuti teologice 
(credinta, dragostea, 
speranta

3
Triunghi

Culori 
infinitul, dar i vidul 
(începutul)

Axa numerelor

Elemente Aur 
iunea, 

simbolul solar, unicitatea, 
inspira ia (vezi „Noapte de 
decemvrie”, Al. 
Macedonski)

Simbo
prin armonia sunetelor 
emise.
Argint
Simbol romantic, cromatic 
i muzical

Foc
nen

apa, are trei ipostaze: purifi-
catoare, focul folosit de 
homo faber, focul demonic 
sau mistuitor
Aer

Au (grupa a 11-a, al 
79-lea element)

Cu (grupa a 11-a, al 
29-lea element )

Ag (grupa a 11-a, al 
47-lea element)
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Element primordial al vie ii; 
vântul, ca materializare a 
for ei aerului, este un ele-
ment ce poate reda în acela i
timp zbuciumul naturii, furia 

a distruc
o ,
ideea de zbor i de visare

purificare, centru de rege-

Element primordial, repre-

omului cu acest element, în 

„Ion”, Liviu Rebreanu), ca 
spa iu al ve niciei.

Figuri 
geometrice

Cercul
iunea, cicli-

citatea vie
i indisolu-

i (prin 
inel)

Cercul

diametru), formule: 
lungimea cercului = 
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2 R; aria discului = 
R2

Cartea Evolu ia în spiritualitate, în 
cunoa tere (cu trimitere 

ii / al 
cunoa terii); descoperirea 
omului conform universului 
de idei expus (carea ca 

q.e.d. (quod erat 
demonstrandum) 
(ceea ce era de 
demonstrat) abreviere 

prezent

În cadrul disciplinei Educa i sport

prin rostogolire, fie prin alunecare/tragere; etc –
Arte, elevii pot fi 

valorilor lor. 
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3.6. Micii e – Delta V c , : Simona 
Cama, Silvia Balt

: Gimnazial (Clasa a V-a)
Discipline integrate
orientare, limba francezã

ii: Sensibilizarea elevilor din învã ãmântul de 
ãmântul special, cu privire la protejarea mediului 

înconjurãtor.
Resurse materiale: calculator conectat la internet, videoproiector, 

saci, pliante pe teme ecologice
: 3 întâlniri 

1. 2 ore alocate pentru întâlnirea celor douã grupuri de elevi
2. ã
3. 2 ore alocate realizãrii expozi ãrii 

urare:
1. Sala de sport
2.

ii:
Prima întâlnire va avea loc într-o salã de sport unde se vor 

activitã
împãr ãie ã ãmântul de 

fiecãruia. De asemenea, vor fi vizionate filmule
ãrii mediului (exemple de bune 

practici) cu rolul de a-
învã ãmântul de masã vor prezenta proiecte Power Point despre 
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colegii lor din învããmântul special câteva cuvinte referitoare la 
mediu în limba francezã. 

loc în cea de-a doua zi. La intrarea în deltã, elevii vor fi echipa
t de fotografiat, încãlãminte 

zilei, vor cântãri, numãra, socoti
Cea de-a treia zi este dedicatã realizãrii unei expozi

fotografiile pe care elevii le-au fãcut în cadrul activitã

Pe lângã schimbul de experienã, informa
comportamente de care au beneficiat elevii, realizarea acestei 
activitã

1. Fotografiile elevilor vor fi valorificate într-un program 
Communicate in Print), 

care le va permite profesorilor sã le foloseascã ca mijloace 
de comunicare

2. Activitatea a favorizat crearea unei legãturi de prietenie 
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3.7. , : Radu Elena

Gimnaziu
Discipline integrate: Limba
Religie, Geografie, Istoria rromilor, Istoria Românilor, Cultura 

i Educa
ii: adaptarea la noi con inuturi: „Promovarea 

ii de anse i a toleran ei 
prin prisma cross-transdiciplina ii”
Resurse materiale: i, coli flipchard, markere, film 
scurt-metraj

50’ 
urare: 

ii:
1. Expun elevilor ideile principale i dezbatem modul în care 

principii:
-
- enie
- Prejudecata – stereotip (tot ceea ce se expune despre un 

anumit grup, în genere peiorativ 
- Prietenia = diferen e între: etnie, gen, religie, aspect, 

2.
3.

(https://www.youtube.com/watch?v=ofY6FXMXNEA)
pentru 10’ în care sunt eviden iate meserii de genul: 
avocat, preot, jurnalist, medic, actor etc.

4.Vorbesc despre ”echitate” i-i întreb pe elevi unde au mai 
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i vom identifica 

-
când nu ne place ceva, folosind nega ia: non 

i istoria rromilor: nondis-
criminarea, explicând principiul i legea care face referire la acest 
termen.

5. ii, traseul migra iei romilor
i Balcani. 

Ace
romilor i evenimentele studiate la Istoria Românilor din 
perioadele respective. Vor analiza harta i traseul migra iei cu 
ajutoru ilor, deducând modul de a ezare al romilor i
modalitatea de a supravie ui intemperiilor i satisfacerea nevoilor 

perioada migra iei care a durat câteva secole: egiptacos, athiganoj
– de neatins, care mai apoi a devenit: gypsy, sinti, manush, zingeri 
i igani – peiorativ, asociat cu statutul de rob timp de 500 de ani.

6. Apoi, vorbim despre neamurile de romi i modul în care 
ace tia au primit denumiri în func ie de meseriile pe care le 
practicau, dar 
revolu ia din ”89. Explic elevilor procesul tehnologic al unor 

i prelucrarea aurului i argintului. 
Elevii vor putea în elege procedeele cu ajutorul disciplinei educa ie 

7. La finalul orei de curs, voi da sarcini de lucru elevilor, o fi
de lucru, care con
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filmule , dar i de 
romilor i promovarea educa ii de romi.

8. a elevilor 
i din rândul etniei romilor, întrucât elevii au nevoie de 

modele, de me
zi, ucid vise 

Comemorarea romilor – Holocaust, Bucure
imagini relevante)
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Atelierul  nr. 4 / Resurse educa i
trans/crosscurricula , coordonator 
Gabriela 

Poveste despre o echip

într-

i exper i în ale educa iei care i-
i mai ales pentru copiii ce vor 

veni…Au venit din toate col urile Bucure tiului, entuzia ti i
veseli, maturi i echilibra i. 

Ne- it unii din 
experien a celorlal -am amuzat, am 
cântat…intr-un cuvânt:  

Gabriela , coordonator Atelier 4
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4.1. Festivalul „Istoria ocupa iilor – me te tului”,
Maria Mihaela Simion

: liceal
Discipline integrate: Istorie, Educa – Economie, 

ii: Orientarea talentului i ini iativei tinerilor spre 
o ocupa ie istoric re artistic i
utilitar carea artei decorative în ol
folosind cromatica precum i dimensiunile precise ale vaselor 
tradi ionale române ti.
Resurse materiale: materialul numit fimo, culori tempera, 
pensule, imagini cu modele române ti, rigla, compas, guma, foi de 
hartie, computer etc.
Durata: 2 ore

urare: coala de olarit ”Piscu”
ii ionale: 

”SpiruHaret”, ”Ion Neculce”, ”Nicolae Iorga”, ”G. Co buc”
cate; pentru

fiecare afara aplican ilor): pot 
participa doi profesori i câte 20 de elevi din fiecare unitate.

Ben i: elevii i profesorii din 
colile implicate în proiect, institu iile muzeale partenere; indirec i: 

familiile elevilor, comunitatea local
:

Instruirea coordonatorilor i prezentarea participan ilor
Activita i practice i creative incluse în proiect:
Realizarea schi elor de semnificatie a vaselor de olar i a 

elementelor decorative ale acestora
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Asamblarea schi elor i prezentarea materialelor (fimo= 
materia prim i
a culorilor si combina iilor de culori folosite.

i i alte evenimente;
Aproximarea costului unitar al unui vas, raportat la tipul de 

eveniment ori destina ia pentru care a fost conceput. 
Constituirea juriului i stabilirea criteriilor de evaluare.
Festivalul „Istoria ocupa iilor - Me te

iuni:  gimnaziu i liceu. Prezentarea unui 
echipaj d

lut/fimo, cât i pentru prezentarea audio-video.
i o 

men iune 
PREZENTAREA PROIECTULUI
1. Argument justificare, context

Nevoia tinerilor de a- i  exprima talentul, creativitatea i de a-
i manifesta ini iativa în spa iul public urm re te adesea s îmbine 

utilul cu esteticul i cu pl coala devine locul în care elevul 
promoveaza talentul s i îmbin tiin ele de istorie, art i
tradi ie cu ini iativa specific i tenace 
în sus inerea mesajului s -o lume 
invadat ii de culturi i forme f
necesar carea tinerilor în spiritul istoriei i a tradi iilor culturii 
române, folosirea ini iativei lor în concordan
responsabilit ilor legate de o decizie luat nuin a cunoa terii 
riscurilor i a minimiz în limita posibilit ilor referitoare la 
acest tip de activitate – ol
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Proiectul urm te familiarizarea elevului cu un tip de 
ocupa ie tradi ional în ethosul românesc 
i europeean precum i promovarea institu iilor de înv

intermediul crea iilor elevilor, acumularea de cuno tiin e specifice 
domeniului, implicarea acestora în activit i extra colare – dise-
minarea informa iilor acumulate în proiect.
2. Scopul proiectului

Orientarea talentului i ini iativei tinerilor spre o ocupa ie 
istoric
asemenea prin aplicarea artei decorative în ol
3. Obiectivele specifice ale proiectului

1. Studiul ocupa iei olarit i a func iei simbolice a 
me te ugului tradi inal al olarului.

2. Aplicarea cuno tiin elor acumulate în crearea unor obiecte 
din lut de forme i culori diferite, cu destina ii variate pornind de la 
crea ional de 
Istorie al Municipiului Bucure ti.

3. Diseminarea rezultatelor proiectului în unit ile colare 
implicate pe parcursul anului colar.

4.
Grup int i profesorii unit ilor de înv
implicate în proiect, al i elevi i profesori participan i la 
simpozion. Beneficiari: elevi, profesori, p i, comunitatea 
local
5. Beneficiarii direc i i indirec i; direc i: elevii i profesorii 

din colile implicate în proiect, institu iile muzeale partenere; 
indirec i: familiile elevilor i comunitatea local
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4.2. , Iulian Stancu, Teodor 

: liceal
Discipline integrate

ii ii elevilor pentru desco-
perirea i investigarea spa iului i timpului. Abilitatea elevilor de a 

treze explorarea Universului.
Resurse materiale: obiecte reciclate

urare: Amfiteatru
ii:

Activitatea este ad

înainte de coala Altfel i rezultatele vor fi prezentate în una din 
i de profesori din 

ariile curriculare: Om i tiin e, Arte i
-

fesorii coordonatori vor efectua vizite la Observatorul Astronomic 
al Academiei Române, Muzeul Na ional Tehnic Dimitrie Leonida 

ii elevilor li se va solicita 

iului cosmic. Pentru prezentarea 
rezultatelor proiectului elevii vor beneficia de un ambient muzical 
asigurat de un grup de elevi talenta i în domeniul muzical.

Proiectul va constitui un bun prilej pentru -

iului cosmic 
din punct de vedere inter i trans disciplinar 
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-
icarea posibili

Elevii implica i în proiect vor participa la sesiuni de informare 
i documentare precum i la stagii practice de realizare a unor 

exemple de module pentru deplasarea în spa iul intergalactic.
Rezultatul a teptat este realizarea unei machete reprezentând o 

Pentru realizarea obiectivului propus elevii îndruma i de cadrele 
didactice coordonatoare vor beneficia de sprijinul speciali tilor din 
cadrul institu iilor partenere în proiect.

iul 
extraterestru în caz de necesitate. 

Trebuie lansat în spa
activitatea radia iei solare la nivelul solului. Satelitul poate fi 
lansat doar cu ajutorul unei capsule spa iale. Sarcina elevilor este 

pe 

i le pun elevii sunt:
1. Care este temperatura medie la nivelul spa iului extra-

terestru?

3. Care este accelera ia gravita i
u altitudinea?

Univers?
5. Ce este de fapt Universul?
6. Cine a creat Universul?



97

-
un timp mult mai scurt fa i rezultatele 

i cross curriculare 
ajutându- or lec iile predate separat la 
disciplinele asociate proiectului.
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4.3. ,
Georgescu Otilia 

liceal
Discipline integrate: Electrote

Limba 

-
ei electrice

Resurse materiale: echipamente specifice de laborator, amper-

de alimentare/generatoare de semnal, rezis
le de instructaj de 

http://portal.edu.ro/materi 
ale_ael/index.php?locale=ro_RO.utf-8 .

100 min
laborator de specialitate

;
;

selectarea mijloacelor necesare pentru realizarea monta-
jelor electrice; 

-
torilor;



99

trului);
te în 

traducerea într-
menilor  tehnici 

-o prezen
colegilor;
analizarea avan delor utilizate;

Criteriul Minim
(nota 5, 6)

Optim
(nota 7, 8)

Maxim
(nota 9, 10)

Compararea 

pentru 

utilizând metode 
diferite

Simularea pe 
calculator a 

rii
circui
efectuarea 

în mediul 
virtual

Simularea pe 
calculator a 

circuitelor,  
efectuarea 

în mediul 
virtual, 
selectarea 
elementelor 
componente 
ale circuitului 

tarea 

acestuia (real) 
pentru 

Simularea pe 
calculator a 

circuitelor,  
efectuarea 

în mediul vir-
tual, selec-
tarea elemen-
telor 
componente
ale circui-
tului, execu-

a acestuia 
(real) pentru 
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electrice

surarea 

electrice, 
efectuarea de 

tori 

Comunicarea într-

-

Traduce 

termenii  
tehnici 

Colaborea
cu colegii de 

-

termenii  
tehnici 

Colaborea
cu colegii de 

-
duce integral 
termenii  
tehnici 

Înregistrarea, 

prelucrarea 
datelor

Datele
necesare sunt 
înregistrate 

prelucrate

Datele nece-
sare sunt 
înregistrate,
organi
prelucrate 
conform 

primite

Datele nece-
sare sunt înre-
gistrate, orga-
nizate prelu-
crate în sco-
pul 
avantaje
dezavantaje-
lor metodelor 
utilizate

prezentarea 
Concluzii 
simple bazate 

Concluzii 
simple bazate 
pe experienta 

Prezentare 
PowerPoint 

Concluzii 

relevante 
Prezentare 
PowerPoint  
docu
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4.4. Concurs de referate cu public, erban Ileana-
Emilia 

: liceu
Discipline integrate: matematica, fizica, chimie, biologie, 

ii unile 
matematicii cu alte tiin e sau domenii ale acti ii umane
Resurse materiale puter, 

: 2 ore
Loc de urare: liceul nostru

ii:
ii profesorii implica i în activitate 

(ar inând 
cont de preferin ele elevilor atât în ceea ce prive
grupei, cât i în privin a domeniului de studiu.

între matemat i domeniul ales. Pentru elaborarea materialului 
grupa are la dispozi
documentare, iar forma de prezentare a materialului este, de 

afi e, materiale audio, jocuri de rol, etc.  

i. Publicul va îndeplini 
va selecta materialul i prezentarea câ
al publicului va primi i completa o fi
la 1 la 10 fiecare din cele 6 grupe. Criteriile de notare vor fi: 
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implicarea tuturor membrilor grupei (fiecare criteriu va fi notat cu 
note
deveni nota grupei). În situa ii extreme, profesorii organizatori pot 
decide eliminarea din concurs a unor grupe.

-5 elevi se va ocupa de colectarea voturilor i
eviden a punctajel

Atât membrii grupelor cât i membrii publicului vor fi 
informa i din timp asupra atribu iilor i obliga iilor ce le revin.

concurs, se reamintesc participan ilor atribu iile ce le revin, se 
trage la sor

ie 15 minute pe care le poate folosi 
cum dore te pentru prezentarea materialului i sus inerea 
candidaturii la prima pozi ie în clasament.

Jurizarea se fa
i-au prezentat materialele i au fost 

Materialul câ i instantanee din cursul activi ii se 
pe site-ul liceului.

Toate materialele celor 6 grupe se depun la biblioteca colii, 
atât în fomat electronic, cât i editate.

i i prin notare în catalog, la una sau la 
ambele discipline vizate de materialul lor.
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4.5. I
, propu

: liceu
Discipline integrate: -

ii:
pra unui 

Resurse materiale:
A României, laptop, 
proiector,computere, conexiune internet.
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19701622-cifre-
ingrijoratoare-privind-vaccinarea-bucuresti-rata-vaccinarii-ror-
scazut-anul-trecut-pana-78-3-fata-97-4-2013.htm
http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/rujeola
/257-analiza-sistemului-de-supraveghere-a-rujeolei-romania-2014/file

2 ore
urare: prima ora – curtea scolii, elevii pot fi asezati 

intr-
î

ii:

î î
a de a se informa asupra unui anumit 

subiect. Pot primi bibliografie, î î
informeze din diferite surse, astfel:
GRUPA 1: CE ESTE O EPIDEMIE
GRUPA2: CE ESTE UN VACCIN
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GRUPA3: PRO-VACCIN
GRUPA4: CONTRA-VACCIN

Pentru început, câte un reprezentant de la fiecare grupa va 
prezenta, î în

Elevii vor fi î în
având fiecare posibilitatea de a-si exprima în mod liber opinia.

Î

inute, calculând î

printr-
pretarea 

î

am luat- î
Totodat OLA, iar 

elevii vor fi î ii despre 

Frontal, elevii vor expune concluziile la care au ajuns dupa ce 
au reflectat la problema ce s-a discutat în or -

Acum se aduce î
- undeva la 

vedere î
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Elevii revin la lucrul pe grupele ce au fost anterior formate, vor 

1. e ce pot confirma manifestarea 
rujeolei la un pacient.

2.
3. îîn

anul 2013.
4. î

-
î

5.

6. Î -a man
epidemie?

7. î

8.
vaccinurilor.

Grupele  vor nota fiecare într-o  coloana pe tabl î
anterior î

-
vor centraliza 

discuta motivele ce i- -
este cazul.
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4.6. Atribu iile managerului general, Necula Carmen 

Discipline integrate: Contabilitate, Marketing, Managementul 
resurselor umane

ii: În iilor 
managerului general
Resurse materiale: Elevii au la dispozi ie „Fisa postului” 
Managerului general din link-ul:
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_9155/Fisa-postului-
Manager-General.html

3 ore
urare: 

Descrierea activi ii:
• Profesorul va comunica elevilor link-ul cu „Fi a postului 

„managerului general;
În „Fi ii

principale ale managerului general:
- Atribu i:

1. Stabile te anual, împreuna cu directorii de departamente, 
obiectivele generale de dezvoltare; 

2. cifice 
re te ca acestea sa 

• comunica obiectivele generale, specifice i opera ionale ale 
organiza între personalul de conducere, cu men i-
unea ca ace tia s transfere la nivele ierarhice inferioare 
aceste informa ii;

i cheltuieli (BCV) i r
acestuia: 
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- ii financiare i/sau 
tehnologice i/sau de resurse umane;

- Întocme te planurile manageriale anuale si semestriale 
pe baza analizelor efectuate;

- Asigur coordonarea între diferite departamente din 
cadrul organiza iei; 

- i proiectul de achizi ii
tehnologice în vederea satisfacerii dezideratelor de 
rentabilitate i competitivitate pe pia ale organiza iei.

i de afaceri:
- Întocme te si/sau avize ia pentru 

investi ii;
- ia în rela iile cu ter e persoane 

fizice sau juridice în conformitate cu împuternicirea 
acordata de A.G.A.; 

- Încheie actele

- N i contractele 
individuale de munc ;

- te îndeplinirea condi iilor igienico-sanitare, de 
protec ie a muncii, de prevenire i stingere a incendiilor 
i de protec
i normele legislative în vigoare; 

- Se preocup de conservarea i dezvoltarea bazei 
materiale a organiza iei; 

-
de cercetare-proiectare, de produc ie, de marketing, 
financiar-contabil, administrativ, resurse umane i/sau a 
altor departamente din cadrul organiza iei; 
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- Valorific observa iile i concluziile cu privire la 
ii organiza iei i

ii aferente 
func iei ocupate; 

- iile 
considerente de merit profesional; 

- Acorda feedback-ul tuturor celor viza i de activitatea 
decizional , atât personalului din cadrul organiza iei, 
cât i persoanelor din exteriorul organiza iei cu care se 
stabilesc raporturi economice.

• Profesorul va purta o discu ie /dezbatere cu elevii pe baza 
informa iilor prezentate. Profesorul va explica astfel, atribu iile 
managerului, principalele sarcini i responsabilitatea ale 

ilor 
managerului, va da exemple de manageri si de organiza ii, va pune 

eles si va 

•
Marketing, Managementul resurselor umane
Fiecare grupa va r

a. Contabilitate 
1. care sunt tipurile de planuri manageriale întocmite de 
manager?

general?
3. care sunt proiectele ce trebuie realizate de un manager 
general?

b. Marketing
1. cum se implica managerul general in activitatea de 
investi ii?
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2. care este atribu ia managerului general in rela iile cu 
ter ii?
3. cine împuternice te managerul general?  

c. Managementul resurselor umane
1. cum se implic managerul general în contractul colectiv 
de munc i contractele individuale de munc ?
2. cum se implic managerul general în activetatea de 
protec ie a muncii?
3. care sunt departamentele controlate i supervizate de 
managerul general?

• Elevii vor avea la dispozi ie 30 de minute pentru a aprofunda 

• To punsurile 
colegilor

• Profesorul i elevii vor trage concluzii asupra modului de 
urare a temei.
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4.7. Fizica într-o cafenea, Constantin Liliana Violeta

: liceal
Discipline integrate
Sc ii: studiul fenomenului atmosferic ploaia, studiul po-

Resurse materiale: calculator conectat la Internet, test interactiv, 
colorate, carioci, 

acuarele, pensule
: 2h

urare

ii:

-un cadru relaxat. Astfel se 

e. 

ploaia

hârtie, creioane colorate, carioci, acuarele, pensule. La finalul 
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-a observa

-o orig
„de toamne reci, 

, sunt concentrate, transformându-

a

igrasia e lacrima zidurilor umede”.

prin desene. 
-

Rebus:
1.

2O.
2. Curent literar i artistic, constituit în Fran a în 1885 i

reac ie la parnasianism i care, considerând lumea ca un
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rela iile intime dintre lucruri, fenomene i sufletul 
omenesc.

3.
cristale de ghea
anumite condi ii, poate genera precipita ii.

4.
cu el în spa iu.

5. -
1957 (pseud. lui George Vasiliu).

6.
... .

AB. Precipita
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Evaluarea s-a realizat prin intermediul unui test realizat în 

alegere. It

Nume, pren

adresa de e-mail a profesorului. 

-
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Atelierul nr. 5 / Resurse educa ionale suport pentru acti ile 
trans/crosscurriculare, coordonatori 

Grup informaticieni, documentari ti, bibliotecari;

ile derulate în cadrul acestui atelier s-au 
materializat  într-o culegere de bune practici  prin  utilizarea 
pachetului Microsoft Office,
.pdf, accesând siteul proiectului.

http://www.ccd-bucuresti.org/index.php/proiecte/proiecte-
europene/proiecte-educationale
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Atelierul nr. 6. / curriculare 
, coordonator:

Activitatea de consiliere i, o activitate 
de tip integrat. 

tere, intercu-
noa tere, rela ionare, comunicare, dezvoltare emo ie 

ile de consiliere 
thenicile i procedeele specifice, strategii din 

Biologie, Educa
În cadrul proiectului, am implicat participan i în 

i emo i

ile propuse, am pornit de la problemele semni-

nevo textul lumii de azi.

coordonator Atelier 6
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6.1. , Dragnea Ruxandra 

Gimnazial, Liceal
Discipline integrate: ,

irea stimei de sine, -

Resurse materiale: – video, instumente 
muzicale,

fotografiat.
trei luni (martie, aprilie, mai)

1. Etapa I – :

publicului, astfel:
- teatru –

vorbire
-
- –

2. Etapa a II-a: f : în luna mai, trei 
- concurs în 

: teatru pantomi
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le preferate de 

: 1/3 din votul spectatorilor, 2/3 din votul juriului.
Premiile se vor acorda astfel:
- teatru: Premiul I, Premiul II, Premiul III – câte unul din 
fiecare (gimnaziu: 3, liceu:3 = 6 echipe)
- dans: Premiul I, Premiul II, Premiul III – câte unul din 
fiecare (gimnaziu: 3, liceu:3 = 6 echipe)
- – câte unul din 
fiecare (gimnaziu:3, liceu: 3 = 6 echipe)
3. Etapa a III-

foi
mai. 

a avea forma unui concurs. Fotografiile 
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6.2. Cooperare versus competi ie, Mariana Nezami,
Gertruda Aida Manea

: Gimnazial
Discipline integrate
sport

ii:
Cunoa terea i întelegerea de câtre elevi a cooperarii i
competi iei;
Autocunoa onarea cu 
ceilal i

Resurse materiale:Flipchart, coli A4, creioane colorate, acuarele, 
post-it-uri

90 min
urare: nonformal – Cabinet  de consiliere psihope-

ii:

Cum v-a i simtit lucrând în diade?

Exerci iul I
Elevii sunt ruga eze in diade, fa

întinse astfel incât p

te picioarele.
La finalul acestui exerci iu profesorul va genera o discu ie pe 

A i reu i mi te 
picioarele? Prin ce metode a i reu it ?

i în pere-
i asta?



119

Sunte i sau a i fost în competi i exemple 
de situa ii?
Crede -în 
ce condi i asta?

Exercitiul II

În ce condi

– Joc didactic „Podiumul de premiere”
Profesorul începe exerci iul adresând elevilor câteva 

Care loc  este mai important? Locul I sau locul II?
      parte elevii  în 

te câte o cerin lucru 
având la dispozi ie 20 de minute pentru realizarea sarcinii, astfel:

1. Scriitorii

2.

–
(„podiumul de premiere”)
Muzicienii –

3. Pictori
4.

i –
Matematicien

5.
ii –

Legiuitorii

î i desem
prezinte în fa a celorlal i, lu

ându-se, dar, în 
acela i timp, cooperând spre beneficiul grupului. De asemenea, se 

iile de competi ie pot fi benefice, în 
anumite condi ii.

ite post-it-uri i
sunt ruga urate, prin 
desenarea unui simbol. Aceste post-it-uri vor fi lipite pe un copac 
desenat de profe ii, pe o foaie de flipchart.

– ment privind 



120

6.3. „8 Martie – Ziua Interna ”, propu :
Grecu Constan a Carmen,  Simona Luca

Nivel de : primar i liceal
Discipline integrate:

ii e locomotorii i di-
ferite tipuri de handicapuri, parin ilor si cadrelor didactice impli-
cate în proiect, clipe de bucurie, comunicare în context social-inte-
grator, socia eni si dezvoltarea 

ilor manuale, sim ului artistic i gustului pentru frumos.
Resurse materiale: materiale necesare confec i oa-
relor i standurile de expunere, resurse 
materiale necesare pentru transportul elevilor.
Durata: februarie-martie 2017

urare

Descrierea ii :
Prin proiectul „8 Martie – Ziua Internationala a femeii”, clasa a X-a
A, din Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, va desf ura împreun cu 
un grup de elevi din 2, o activitate de 
confec i i o activitate de 

are 
ia din parcul Herastrau.

Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea comunic rii în context social-integrator;
2. ;
3. nifica ia zilei;
4. Formarea i consolidarea unor deprinderi de lucru pentru 

realizarea unor lucrari practice.
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5. -

6.
urate.

:
1. ilor proiectului prin conceperea unui 

poster de catre elevii de liceu, Posterul va fi afi at in 
diferite locuri de afi aj din parc, pentru a atrage vizitatori, 
cu 2-3 zile î

2. Întâlnirea participan ilor la prezentarea proiectului.
3. Organizarea urarea activit ilor în cadrul atelieru-

lui de confec ionat mar i oare i felicit ri (3h-28.02.2017). 
4. zi iei în parc (4 ore –

1. 03.2017).
5. Vânzarea produselor prin care se vor strânge dona ii în

sprijinul copiilor cu handicap.
6. Procesarea experientei traite de catre elevii din  Colegiul 

tehnic Dimitrie Leonida, în cadrul activit ii de consiliere 
(cum ne-am sim i ajuta, con tientizarea 
resurselor pe care ei le au etc.)

Grup Elevii claselor I-IV din 
nr.2 i clasa a X-a A din Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”,
cadre didactice 
Rezultate a teptate

- i;
- spirit de implicare civic i întrajutorare;
- ile practice i

respectul fa .
Continuitatea proiectului: 

- realizarea unei expozi
- organizarea unor ateliere de confec ionare a unor obiecte 

decorative.



122

6.4. , Vanea Cristina, 
Stan Vasilica 

: liceal
Discipline integrate

ii care, coope-

Resurse materiale: flipchart, hârtie, carton colorat, markere, post-
it-uri

50 min.
L urare –

ii:

bine?”
du-

le apoi pe cele mai importante

pe care le fac pentru a fi -it-urile sunt lipite pe foaia 

1.
2.
3. managementul timpului
4.
5.
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vare a celor 
cinci componente 

ale asupra 

-

produsul final.
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6.5. , Peniu Teodora, 
Ungureanu Ioana     

ii
Discipline integrate: Consiliere i orientare, Limba i literatura 

ii: ilor de
i ii cotidiene;

Resurse materiale: scaune, bilet cu un mesaj (un exemplar pentru 
fiecare pereche de elevi);
Durata: 50 min.

urare

ii:
1. i, stând spate în spate. Povestesc despre 
cele mai frumoase experien e din via a lor.
Fiecare elev are la dispozi ie 5 minute pentru a-i relata perechii 
sale o întâmplare, un film sau orice fapt care l-a impresionat în 
mod deosebit.
2. Le se a eze fa -
ia cea mai reu .
3. ii de comunicare 
experimentate anterior.

ri de genul:
Care situa ie de comunicare i-a placut mai mult i de ce?
(Este de a teptat ca cei mai mul -

nicarea fa .)
i-ai putut vedea 

interlocutorul?
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(Dezavantaje: informa i calitativ, 
insatisfac ie, incertitudine, piederea/diminuarea interesului 
pentru comunicare, etc.) 

(Avantaje: Sus
ional ridicat, satisfac ie

personal .)
A i întâlnit în via Dar 
cea „spate în spate? Da i exemple.
(Printre altele, elevii pot men iona ca exemple de comunicare
“fa iunile cotidiene cu membrii familiei, cu 

cu prietenii. Ca exemple de comunicare 
„spate în spate” ar putea men iona o discu
„conversa .)

elemente precum gesturile interlocutorului, mimica i postura 
aces -

-
-verbale în 

4. eze 

-
me te de la colegul din stânga. Înmânam primului elev biletul cu 

,, i brunet a i blond 
i blond a fost extrem de 

ii prieteni.” 
oce tare, 

mesajul primit. ial de pe bilet.
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5. i elevii despre experien a de comunicare la care 
au participat, subliniind:

- factorii perturbatori: canalul de comunicare defectuos 
(vorbirea în rul ridicat de verigi inter-
mediare.
- efectul factorilor perturbatori asupra mesajului: pierderea 
informa existen
lan ul de comunicare, adaos informa ional, erori, dete-
riorarea semnifica iei mesajului, enun u
insatisfac ia participan

6. iului anterior, la situa iile de 
comunicare cotidiene, conducând discu

- A i întâlnit situa ii similare (de comunicar
i în via i exemple.

- Care au fost barierele în comunicare? Cum ar putea fi ele 
depistate?

7. iile unei comu
eficiente.

Obseva ii:
Putem folosi „Telefonul 

prin transmiterea mesajului desenat pe spatele colegului. În acest 
scop, elevii sunt a eza i în ir indian i fiecare va desena cu degetul 
mesajul (un obiect – de exemplu o minge, un caiet etc.) primit de 



127

6.6. Preven ie i educa ,

liceal/clasa a IX-a i a X-a
Discipline integrate: biologie, psihologie, consiliere

ii: con tientizarea tinerilor adolescen i cu privire la infor-
marea despre modalita ile de preven ie a ITS-urilor i a unei sarcini
Resurse materiale: materiale de informare, afi e/plan e, testi-
moniale ale unor adolescen i, suport curs.

urare: CDI, cabinet de consiliere, laborator biologie
ii:

1. Transmitera de informa ii privind func ionarea sistemului re-
pro i feminin. În acest scop vom avea o echi-

i consilier
2. Transmitera de informa ii cu privire la ITS-uri – infor-

ma ia 
i profesor 

consilier. De asemenea, se vor prezenta i testimoniale ale 
unor adolescen i cu risc, tocmai pentru a cre te gradul de 
con tientizare i responsabilitate a elevilor adolescen i.

3.
urmatoarele obiective:

- Cre terea stimei de sine
- Luarea decizilor
-

4. Grup de întâlniri c ii elevilor implica i (clasa a IX-a
i a X-a) – scopul este de con tientizare a riscului la care se 

expun adolescen ii ca urmare a presiunii grupului i a mass 
mediei.

- Informare
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Mul umim pentru colaborare i support,
tuturor celor implica i!

Echipa de proiect: 
Ioana Cosma: coordonator
Dana Ni u: expert grup 
Alexandru Oprea
Laura Rudeanu: expert fotograf
Georgeta Bolojan: expert elaborare ghid de bune practici
Silvia Bor eanu, expert asigurare sustenabilitate proiect
Gabriel Ionescu

Ateliere: 
1. Nivel pre colar: Marilena Huiu
2. Nivel primar: Iliana Dumitrescu
3. Nivel gimnazial: Gabriel Narcis Vrînceanu
4. Nivel liceal: Gabriela Firu a
5. Nivel Personal didactic auxiliar: Iuliana Stana, Florica 

6. Nivel Consilieri colari: 


