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OBIECTIVUL GENERAL:

 Cultivarea sensibilității, a imaginației și a creativității artistice

OBIECTIVELE SPECIFICE:

 Dezvoltarea simțului estetic;    

 Implicarea în recunoașterea și utilizarea unor elemente specifice de cultură și artă 

tradițională, a portului popular și a meșteșugurilor

 Consolidarea tehnicilor artistice  și a abilităților de organizare compozițională în arta 

plastică



ACTIVITĂȚI

Desfășurat pe o perioadă de 7 luni/an, proiectul cuprinde următoarele activități:

 „Tradiții și obiceiuri de iarnă” – decembrie 2022

 Festival-concurs „Folclorul la români” - februarie 2022

 Expoziția plastică „Estetica motivelor tradiționale” - martie 2022

 Festival „Tradiție și interculturalitate în interpretarea instrumentală a dansului” - mai 2022

 Evaluare, raportare, mediatizare și diseminare



VIAȚA ÎNTRE NEVOI ȘI RESURSE 
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-SĂ SUSȚINĂ AGENDA STRATEGICĂ PENTRU UNIUNE PENTRU ANII 2019–2024 ADOPTATĂ
DE  CONSILIUL EUROPEAN  PRIN DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE GÂNDIRE CRITICĂ
LA ELEVII DE GIMNAZIU DIN CELE 10 ȘCOLI PARTENERE, ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII
UNOR MODELE COMPORTAMENTALE RATIONALE, ANCORATE ÎN REALITATEA
GEOPOLITICĂ ȘI ECONOMICĂ A SPAȚIULUI DE TRAI.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 



OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI SUNT:

• Să sporească actul educațional oferit de școală prin abordări colaborative între instituții județene IȘJ, școli partenere, BRD, 

Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani

• -Să încurajeze cadrele didactice să multiplice acțiunile practice cu tema educației financiare prin utilizarea informațiilor primite

în ședința de lucru

• -Să dezvolte competențe de administrare a bugetului personal prin identificarea de materiale reciclabile și resurse financiare

corect utilizate

• -Să consolideze dezvoltarea comportamentelor specifice unui consumator rațional prin realizarea Piramidelor nevoilor și

resurselor clasei, personale, ale familiei

• -Să deschidă noi orizonturi de explorare a bunurilor și serviciilor prin descoperirea elementelor de siguranță și de identitate

națională, prin dezvoltarea sentimentului de apartenență

• -Să încurajeze elevii și cadrele didactice să multiplice acțiunile practice cu tema educației finaciare prin realizarea de exponate

numismatice, filatelice



ACTIVITĂȚI

• Deschiderea proiectului 

• Ședință de lucru - cu personalul școlar implicat în derularea activităților 

• Pușculițele salvatoare

• Cum să cheltuim rațional?

• Elementele de siguranță ale banilor și identitatea națională 

• Banii în numismatică și filatelie 

• Diseminarea, evaluare și transferul proiectului 



GALA EXCELENȚEI ÎN 

EDUCAȚIE

MOTTO:   

„Excelența înseamnă a face lucruri obișnuite într-un mod ieșit din 

comun.”
John Gardner
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Obiectivul general si obiectivele specifice 
ale proiectului

Obiectivul general al proiectului este premierea 
excelenței în educație și promovarea exemplelor de bună 
practică.

Obiective specifice:

■ premierea profesorilor care au avut rezultate deosebite în 
activitatea  didactică/inovare/implementare/creare de 
resurse 

■ premierea profesorilor pensionabili, ca o recunoaștere a 
întregii activități dedicate învățământului

■ premierea proiectelor educative de succes

■ premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite in 
activitățile școlare și extrașcolare

■ premierea partenerilor educaționali



Activitățile proiectului

1 - Premierea partenerilor educaționali

2 - Premierea profesorilor Creatori de Educație

3 - Gala Proiectelor educaționale internaționale

4- Modele de bună practică în proiecte 
educaționale 

5 - Gala ,,Primar de nota 10”

6 - Premierea copiilor cu performanțe deosebite

7 - Premierea cadrelor didactice care au avut cu 
rezultate deosebite în activitatea didactică în 
anul școlar 2021-2022

8- O viață dedicată învățământului (premierea 
profesorilor pensionari/pensionabili



„SCRIITORI PE MELEAGURI 

EMINESCIENE”
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OBIECTIVUL GENERAL:

• Stimularea și dezvoltarea potențialului creativ al

elevilor prin cunoașterea valorilor literare și

culturale locale, cultivarea simțului estetic și a

gândirii critice.

OBIECTIVE SPECIFICE:

• Cunoașterea și înțelegerea valorilor culturale

locale.

• Dezvoltarea simțului estetic prin realizarea de

lucrări creative, inclusiv prin valorificarea relației

dintre expresia artistică individuală și cea de grup,

precum și prin respectarea diversității exprimării

culturale.

• Formarea și dezvoltarea, la elevi, a

comportamentului tolerant, a deprinderilor de

participare activă la viața societății.



DURATA PROIECTULUI:  6 luni

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

1. Întâlniri cu scriitorii locali

2. Clubul de lectură și cenaclul literar

3. Concurs de creații literare ale elevilor din instituțiile de învățământ implicate

în proiect

4. Concurs de eseuri despre opera eminesciană

5. Participarea la manifestările dedicate Zilei Culturii Române, lansări de carte

ale scriitorilor și activități de premiere a câștigătorilor la concursurile de

creații literare și eseistică (publicarea unei antologii de poezie, proză și eseuri)



“România –

valori și tradiții”
Ediția I

ECHIPA DE PROIECT:

Prof. dr. Ada Alexandrina MACOVEI

Prof. Marius RÎZNIC

Prof. Loredana CIOBANU

Prof. Iulian NECHIFOR
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OBIECTIVE

Obiectiv general

 Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice

Obiective specifice

 Înțelegerea  problematicii legate de evenimente esențiale ale istoriei naționale și europene, a cauzelor a 

consecințelor și a semnificaţiei acestora, recunoașterea continuității sau a schimbării în evoluția societății.

 Formarea şi dezvoltarea, la elevi, a comportamentului tolerant, democratic, a spiritului civic, a deprinderilor 

de participare activă la viața societății.

 Dezvoltarea capacității de a vorbi în public, de-a face o sinteză și de a prezenta produsele propriei munci sau 

activități de cercetare/investigație istorică;

 Valorificarea formelor originale de manifestare a elevilor în domeniul media, al literaturii, al educației 

plastice, ș.a.

 Atragerea comunității/părinților în sprijinirea activităților de cercetare, vizitare și valorificare a elementelor de 

istorie locală.



ACTIVITĂȚI
 Activitatea nr. 1: Ziua națională a românilor

Titlul activităţii: „ 1 decembrie”

Tipul activităţii: cultural-artistice

 Activitatea nr. 2: Unirea Principatelor Române

Titlul activităţii: „Istoria prin ochi de copil”

Tipul activităţii: concurs

 Activitatea nr. 3: Ziua Europei

Titlul activităţii: ”Valori culturale românești în context european”

Tipul activităţii: concurs

 Activitatea nr. 4: Ziua Eroilor

Titlul activităţii: „ Cultul Eroilor”

Tipul activităţii: Activități cultural-artistice



„DE LA INIMĂ LA INIMĂ”

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
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Obiectivul general al proiectului:

„De la inimă la inimă” este un proiect

educațional prin care elevii își cunosc și își

înțeleg emoțiile, învață să le exprime, să le

verbalizeze și să le recunoască în cei cu care

interacționează, acționând cu empatie, toleranță,

prietenie, generozitate.

Dezvoltarea abilităților socio-emoționale,

de relaționare, comunicare și cultivare a

valorilor morale, a atitudinii pozitive față de

sine și de persoanele din jur a preșcolarilor și

elevilor din învățămîntul primar.



Activități:

1. „De la inimă la inimă”
2. „Inimi din sacul Moșului”
3. „Din toată inima, despre viitor!”
4. „Inimi înlănțuite în fericire”
5. „Inima ca un mărțișor”
6. „Ne râde inima - între prieteni”
7. „Cu inima curată”
8. „Inimă de copil”

https://padlet.com/ginazala1/Bookmarks

„De la inimă la inimă ”

-padlet-ul activităților

https://padlet.com/ginazala1/Bookmarks


Fiți alături 

de inimile 

noastre!



EDUCAȚIE PENTRU STAREA 

DE BINE ÎN ȘCOALĂ
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OBIECTIVUL GENERAL:

Dezvoltarea stării de bine în rândul copiilor/tinerilor din școlile partenere în 

proiect, prin activități extracurriculare și extrașcolare

OBIECTIVELE SPECIFICE:

 Cunoașterea nivelului stării de bine a copiilor/tinerilor din școlile 

partenere în proiect, prin realizarea unei anchete prin chestionar;

 Promovarea și valorificarea diversității în vederea îmbunătățirii 

accesului egal la educație și diminuării segregării școlare a copiilor 

și tinerilor, prin participarea la activități ce promovează educația 

interculturală și educația incluzivă;

 Creșterea stimei de sine a elevilor din grupul țintă prin activități de 

consiliere individuală/de grup și prin participarea la activități 

extracurriculare și extrașcolare.



ACTIVITĂȚI:

Cunoașterea nivelului stării de bine în rândul elevilor –
ianuarie 2022;

”Fericirea”/”Starea pozitivă de bine” – martie 2022;

”Diferiți dar egali” – aprilie 2022;

”Natură și prietenie” – mai 2022;

Cunoașterea nivelului stării de bine în rândul elevilor în 
urma implementării activităților din proiect – iunie 2022.



STOP VIOLENȚEI –

VIAȚA ARE 

PRIORITARE!
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OBIECTIVUL GENERAL:

• Prevenirea și diminuarea fenomenului de violență din

unitățile de învățământ prin activități specifice vârstei

școlare.

OBIECTIVE SPECIFICE:

• Conștientizarea importanței relațiilor interumane bazate

pe înțelegere și acceptare;

• Identificarea și evaluarea dimensiunii fenomenului de

violență în unitățile școlare și în mediul proxim al

acestora;

• Elaborarea unei strategii la nivel instituțional privind

ameliorarea fenomenelor de violență și bullying în mediul

școlar;

• Elaborarea și testarea unor instrumente de identificare,

monitorizare și evaluare a fenomenului de violență la

nivelul fiecărei unități școlare.



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

1. Poliția ne informează!

2. Exemple de bună practică în

contextul fenomenului de violență și

bullying în mediul școlar.

3. Stop actelor de violență!

4. Siguranța în mediul școlar.

5. Mesaje de combatere și prevenire a

actelor de violență.

6. Evaluarea, monitorizarea și

finalizarea proiectului.



,,SPORTUL NE UNEȘTE !”
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Obiectivul proiectului:

- integrarea elevilor din medii 

dezavantajate prin utilizarea 

preponderentă a jocurilor dinamice și 

jocurilor sportive, promovarea sportului ca 

alternativă ocupațională pentru elevi, 

înțelegerea necesității practicării sportului 

pentru îmbunătățirea stării de sănătate și 

fortificare a organismului.



Activitățile proiectului:

 1.Realizarea parteneriatelor și 

pregătirea   implementării proiectului;

 2.,,Împreună suntem o echipă!”-

 concursuri sportive sub formă de ștafetă;

 3. ,,Fotbalul ne unește!”-joc sportiv;

 4. ,,Sportul ne unește!”-

 ștafete și joc sportiv (etapa finală);

 5. Finalizarea și evaluarea proiectului-

masă rotundă



,, ȘCOALĂ LA CORNIȘA’’

Partener: Direcția Servicii Publice Sport și Agrement

Botoșani
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OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului:

▪ Promovarea unui stil de viață sănătos prin conștientizarea necesității practicării 

activităților fizice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

▪ Implicarea copiilor în activități fizice, în afara programului școlar;

▪ Însușirea unor norme de comportament care încurajează o relaționare socială pozitivă;

▪ Dezvoltarea fizică generală a elevilor.



ACTIVITĂȚI:

1. Activitatea de deschidere oficială a proiectului – ianuarie 2022

2. Ședințe de instruire a profesorilor implicați și prezentarea GHIDULUI METODOLOGIC 

REFERITOR LA DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIN PROIECT – februarie 2022

3. Competiții sportive derulate la complexul Cornișa Aqua Parc – martie - mai  2022

4. Finalizarea și evaluare proiectului – iunie 2022


