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PROIECT EDUCATIV
ȘCOALA VĂZUTĂ DE MINE
1. Nivel: școală
2. Domeniu: Educaţie inter si multiculturală
3. Perioada: octombrie-noiembrie 2017
4. Instituţia coordonatoare: Colegiul Național “Nicu Gane” Fălticeni
5. Parteneri/colaboratori: Asociația de părinți
6. Echipa de implementare a proiectului: prof. Iacob Marius, prof. Șoldănescu Anca,
prof. Bența Viorica, prof. Bența Codrin
7. Grup ţintă/beneficiari: elevii din clasele V-XII din școală
8. Scop: Îmbogățirea universului cultural al elevilor prin implicarea în activități dedicate
Zilei culturii identitare
9. Obiective:
 dezvoltarea creativității elevilor prin realizarea unor afișe personalizate pe
tema Școala văzută de mine și prin crearea unor texte literare pe aceeași
temă;
 exersarea abilităților de comunicare și cooperare prin implicarea în
activitățile derulate;
 stimularea interesului față de istoricul școlii prin realizarea unei expoziții
de fotografie veche
10. Argument: În contextul educațional al școlii românești, bazat încă pe transmiterea
excesivă de informații, este necesară implicarea activă a elevilor în variate activități
extrașcolare menite să le dezvolte atât competențe de comunicare și cooperare, cât și
motivația învățării. Concursul Școala văzută de mine

vizează reactivarea unor

cunoștințe dobândite anterior, stimularea creativității și redescoperirea unor valori și
atitudini. Secțiunile concursului: afișe, creație literară, fotografie

11. Resurse umane: 40 de elevi din clasele a IX-a ; 30 de elevi din clasele a V-XII
12. Resurse materiale: afișe, desene, video-proiector, calculator, diplome, fotografii
14. Resurse de timp: 2 săptămâni
13. Activităţi:
Denumirea activității
1.

2.

3.

Perioadă

Responsabili Rezultate așteptate

Anunțarea secțiunilor În școală

19

Prof.

concursului

octombrie

coordonatori participanților

20-27

Prof.

octombrie

coordonatori participanților

20-31

Elevii

octombrie

implicați

20-31

Elevii

Realizarea

octombrie

implicați

produse de calitate

Înscrierea la concurs

Loc

În școală
În școală

Documentarea
participanților

4.

Pregătirea

În școală

materialelor necesare/
crearea
literare

Stabilirea

Responsabilizarea
Motivația învățării

unor

textelor
și

predarea

acestora/ căutarea de
fotografii
Evaluarea

textelor În școală

literare și realizarea

31

oct-1 Prof.

Crearea

unor

noiembrie

coordonatori interesante

2 noiembrie

Prof.

texte

unui clasament
5.

Desfășurarea

CDI

concursului pe grupe:

Realizarea

unor

coordonatori produse de calitate

realizarea unui afiș cu
tema Școala văzută
de mine
6.

Premierea

CDI

participanților

5 oct.

Membrii

Realizarea

juriului

expoziții

unei

materialele realizate
14. Impact: Activitatea are un impact puternic nu numai asupra elevilor participanți, ci și
a asupra profesorilor implicați în coordonarea activităților
15. Evaluare: prin fișe de autoevaluare
16. Mediatizare: pe site-ul școlii, pe facebook

cu

17. Diseminare: în cadrul comisiei de consiliere și orientare
18. Coordonatorii proiectului: Iacob Marius, Șoldănescu Anca, Bența Codrin, Bența
Viorica

Director,
Prof. Nechifor Elena-Cristina

FIȘĂ DE EUTOEVALUARE

Consilier educativ,
prof. Bența Viorica

Cel mai mult mi-a plăcut ……………………………………………………………………….
Am învățat ………………………………………………………………………………………
Îmi propun ……………………………………………………………………………………..
Elev: ……………………………………………………………………

