


 
   



 

Argument : 

Programa încărcată, metodele  tradiționale de învățare , lipsa  alternativelor  în timpul liber sau  

exigențele sporite  sunt câteva din cauzele  care fac din elevul actual din zona rurală unul plictisit . Zilele 

par să decurgă la fel, cursurile sunt întrerupte de pauze scurte, elevii își petrec micile reacreații în curtea 

înghesuită , așteptând nerăbdători să se încheie  ziua de curs… 

În asemenea condiții, cu influența asiduă și tot mai periculoasă a mediului , a mass–mediei sau chiar 

a familiei si a grupurilor de apartenență, riscăm ca educația să nu–și mai atingă scopul nobil de a-i pregăti 

pe elevi pentru viață, de a-i face  cât mai adaptabli , pentru a reuși în viitor. Educaţia trebuie să fie ghidată 

de “viziunea societăţii în conformitate cu care copiii noştri trebuie să trăiască”. În aceste cuvinte 

sociologul chilian Eugenio Tironi descrie " raţiunea de a fi" şi principiul director al educaţiei.  

Pentru a reși să-i educăm corespunzător pe elevi, trebuie , în primul rând, să-i determinăm să 

îndrăgească mediul  școlar, să descopere în el posibilitatea pe care ei o caută, să-și  găsească calea 

proprie.  

”Copiii sunt ca fluturii care zboară în văzduh. Unii se înalță mai sus ca alții, însă fiecare zboară cât 

de bine poate. 

De ce sa-i compari între ei? 

Fiecare este diferit. 

Fiecare este special. 

Fiecare este frumos !” 

              Pornind de la această premisă  , ne-am gândit să le dăm posibilitatea elevilor noștri să-și 

descopere abilitățile, să pună în  practică ideile frumoase, să își exteriorizeze trăirile , să se cunoască pe 

sine, să aibă o altă alternativă de  descărcare a energiei zilnice debordante. Poate că , în felul acesta, 

canalizându-și  interesele către  lucruri plăcute , dar și utile, se vor reduce și cazurile de violență  la care 

asistăm iar elevii vor deveni mai  încrezători. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, 

ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 

potenţialul intelectual. 

       

      ORGANIZATOR : Școala Gimnazială ”Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului 

Coordonator proiect : director,  profesor Deleanu Mariana 

Echipa de proiect : 

-profesor Chirilă Ana Maria 

-înv. Diaconu Niculina 



-prof. inv. primar Olaru Milica 

-prof. inv. primar Mocanu Elena  

 -prof. inv. primar Bistricianu Mihai 

 -prof. inv. primar Doboș Valeria 

      - profesor înv. primar Baltag Florența 

      -prof. inv. preșcolar Rusu Eugenia  

      -ed. Crețu Marinela  

     -prof. înv. primar Chiorbeja Alina 

     -prof. inv. primar Simionescu Lucia 

     -prof. Iețcu Elena  

    - prof. Iosub Maria 

    - profesor Chiorbeja Gabriela 

   - profesor Ancuța Vasilica  

 

Parteneri : Biserica ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril ” Poiana Teiului - preot Dorneanu  Manuel 

                  Comitetul Reprezentativ al Părinților , Școala Gimnazială  ”Iustin Pîrvu ” Poiana Teiului 

 Asociația Producătorilor  Montani , Poiana Teiului 

  

Resurse : 

• umane: cadre didactice şi copii din şcoli  

• financiare :sponsori, fonduri proprii 

• materiale:cretă colorată, biciclete, role, saci, materiale PPT, videoproiector, guașe și foi 

flip-chart,  mingi, materiale  din natură, ață, ace, foarfece, mijloace audio- video,etc 

• de spaţiu: Școala Gimnazială  ”Iustin Pîrvu ” , Poiana Teiului , alte școli partenere  

• de timp:   2 ore pe săptămână, după orele de curs, în perioada 15 martie-15 iunie 2017 

 

Mediatizare și diseminare:la nivelul comisiilor și a cercurilor metodice, în presa locală, pe site-uri de 

socializare, pe site-ul dedicat cadrelor didactice www.didactic.ro, pe pagina de Facebook a școlii noastre. 

Evaluarea: -aplicarea unui chestionar la finalul anului școlar privind gradul de satisfacție 

Grup țintă : elevi din clasele primare și gimnaziale din școlile  care simt nevoia să participe și la altfel 

de activități decât  orele de curs, profesori coordonatori 

 

http://www.didactic.ro/


 

Obiectivele specifice sunt: 

• Dezvoltarea de activități extracurriculare diverisficate astfel încât fiecare elev să poată adera la un  

grup , pe baza unor criterii de  preferințe și tipuri de activități ; 

• dezvoltarea unor aptitudini speciale și  antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 

conţinut ; 

• cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale ; 

• facilitarea integrării în mediul şcolar și oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei ; 

• fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale ; 

 

Scop : Îmbunătățirea relațiilor de comunicare între elevi și dezvoltarea capacităților de autocunoaștere, 

cooperare în vederea integrării acestora în plan social, pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili, 

deplin conştienţi de propria lor valoare. 

ACTIVITAȚILE PROIECTULUI : 

ETAPA I :  activități la nivelul fiecărei școli  

Activitățile se vor desfășura în intervalul 15 martie - 15 mai 2017. Acestea vor cuprinde( orientativ) : 

-atelier de  creație , cusături tradiționale, împletituri din nuiele, confecționarea de mici obiecte decorative 

pictură și design vestimentar (AC) 

- activități sportive ( întreceri , jocuri de echipă, ștafete, etc) (AS) 

-cercul de actorie ( recitare, interpretare, mimică, transpunere în personaj,  muzică și dans ,cercul celor 

care iubesc să cânte sau să danseze)  (CAMD)) 

-cercul de științe (  curiozități, protecția mediului, resurse naturale, invenții, etc)(CS) 

Activitățile vor fi structurate  pe  teme alese de copii, după terminarea orelor de curs, astfel : 

         Ziua 

nume 

Vineri Vineri Vineri Vineri Obs. 

AC 13-14,30 

Prima saptamana 

din luna 

   În funcție de 

clasele din care 

vor face parte 

copiii din fiecare 

grupă,  programul  



AS  13-14,30 

A doua 

saptamana din 

luna 

  se va putea 

modifica în 

funcție de orar 

CA MD   13-14,30 

A treia saptamana 

din luna 

 

CS    13-14,30 

A patra  

saptamana din 

lună 

Fiecare școală își va crea propriul orar al activităților. 

Exemple de activități :  

1.Atelier de  creație , cusături tradiționale, împletituri din nuiele, confecționarea de mici obiecte 

decorative, pictură și design vestimentar (AC) : 

- ”Micul Picasso”-  utilizarea culorii ca modalitate de expresie 

- ”Pe urmele bunicilor”- cusături tradiționale românești , împletituri 

-”Mi-ar plăcea să fiu un creator de modă ”-  crearea unor schițe de  modele vestimentare  

2.Activități sportive ( întreceri , jocuri de echipă, ștafete, etc) (AS) 

- ”Fotbalul , pe primul loc !” – practicarea antrenamentelor de fotbal în vederea efectuării unui turneu de 

fotbal  

- Volei, handbal  

-Jocuri  cu mingea 

-Jocuri de alergare 

-Întreceri ( sărituri, alergat, viteză, forță, etc) 

3.Cercul de actorie ( recitare, interpretare, mimică, transpunere în personaj, cercul celor care iubesc să 

cânte sau să danseze ,etc) (CA) 

- intonație, mimă, pantomimă 



-recitare 

-interpretare 

-dramatizare 

- ”Îmi place să cânt” (diverse genuri muzicale) 

- ” Viața în pași de dans” – exersarea  pașilor de dans  din mai multe stiluri  muzicale  

-dans de grup 

- dans expresiv 

4.Cercul de științe (  curiozități, protecția mediului, resurse naturale, invenții, etc)(CS) 

-activități de informare 

-găsirea unor soluții la diverse probleme  legate de mediu, poluare, resurse naturale 

- mici invenții 

-curiozități științifice 

ACTIVITAȚI DESFAȘURATE DE ELEVII ȘCOLII NOASTRE :  

1. ”English through drama ” , prof. Chirilă Ana-Maria 

2. " Icoane pe sticla sau lemn"- pictura   (AC), înv. Diaconu Niculina  

3. Pantomima-(CAMD), înv. Diaconu Niculina  

4. Creații literare și plastice – realizarea unei cărți cu ISBN, prof. Inv primar Olaru Milica  

5. Editarea numărului 2 pentru "Foaie pentru minte de cules învățătura " , tema ”Timpul”, prof. 

Inv primar Olaru Milica 

6. Curs de jurnalism /idei pentru revista școlii , prof. Inv primar Olaru Milica 

7. Idei handmade      , prof. Inv primar Olaru Milica          

8. "Bucurie  si fericire prin hrana sănătoasă " , prof. Mihaela Gondor  

9. ”O minte sănătoasă, într-un corp sănătos” ,prof. înv. primar  Alina Chiorbeja 

10.  Dansuri populare -prof. inv. primar Mocanu Elena/  prof. inv. primar Bistricianu Mihai 

11.  Grup vocal ”Crenguță de brad”- profesor înv. primar Baltag Florența/  prof. inv. primar 

Doboș Valeria/ prof. inv. preșcolar Rusu Eugenia 



12. Dansuri populare ”Ciobănașul”- profesor înv. primar Baltag Florența/  prof. inv. primar 

Doboș Valeria/ prof. inv. preșcolar Rusu Eugenia 

13. Cusături populare - profesor înv. primar Baltag Florența/  prof. inv. primar Doboș Valeria/ 

prof. inv. preșcolar Rusu Eugenia 

14.   ”Să cunoaștem împrejurimile !”  -ed. Crețu Marinela  

15.   ”Să -i ajutăm pe bătrâni !”  -ed. Crețu Marinela  

16.    ”Activități creative de reciclare ” – director Deleanu Mariana /prof. înv. primar Chiorbeja 

Alina/ prof. inv. primar Simionescu Lucia 

17.    Ansamblu coral -prof. Iețcu Elena  

18.  Încondeierea ouălor - prof. Iețcu Elena 

19.   Curiozități știițifice  - prof. Iosub Maria 

20.     Dramatizări - profesor Chiorbeja Gabriela 

 

ETAPA A II-A – participarea directă  

În intervalul 1 mai-1 iunie , se vor trimite fișele de înscriere la etapa a II-a care presupune participarea 

directă a elevilor însoțiți de cadre didactice la cel puțin una din secțiunile propuse, astfel :  

Atelier de  creație-  20 mai 2017  

Activități sportive -27 mai 2017 

Cercul de actorie -3 iunie 2017  

Cercul de științe -10 iunie 2017  

Etapa a III-a – raportarea activităților realizate 

În urma derulării activităților propuse și /sau a participării directe, se va realiza un raport . 

Raportul final se va trimite până la data de 15 iulie 2017 și va fi cuprins într-o revistă în format electronic 

pe tema activităților extracurriculare, care va fi trimisă ulterior tuturor participanților.  

 

 

 



REGULAMENT DE INSCRIERE ȘI PARTICIPARE : 

Prin implicarea în acest proiect a cât mai multe școli ne dorim să îi atragem pe copii în activități 

extracurriculare diversificate, plăcute, care le va schimba atitudinea față de școală , văzând-o mai plăcută, 

mai prietenoasă, altfel decât înseamnă participarea la orele ce curs.  

Participarea în cadrul proiectului presupune parcurgerea etapei I , a II-a  și a III-a. Pentru participanții din 

alte județe , participarea la etapa a II-a nu este obligatorie.  

Toți participanții vor trimite până la termenul final (15 iulie 2017) rapoarte ale activităților desfășurate în 

cadrul acestui proiect, care vor respecta următorul format : 

- Documentul va fi realizat în Word (2003-2010) 

- Se vor folosi caractere Times New Roman (în titlu se va utiliza font 14 Bold , iar în conținut font 12, 

Italic) .Raportul va cuprinde titlul( care poate să aibă o altă formă decât ”Raport”, de exemplu : 

”Implicați în școala XY”), după titlu, în dreapta, dedesupt, se va scrie numele și prenumele 

coordonatorului , școala și localitatea, iar în conținut trebuie să enumerați activitățile desfășurate și 

să le descrieți pe scurt. Acestea vor fi însoțite de 3-4 imagini sugestive de la fiecare activitate, 

precum și de impresii ale elevilor participanți și ale cadrelor didactice/ coordonatorului din școală). 

Raportul se va încadra între 3 și 6 pagini.  

- Rapoartele vor fi salvate cu denumirea :nume.prenume.prescurtarea activității realizate ( ex : 

popescu.ioana.AC). Pentru fiecare tip de activitate (AC, AS, CA și CS ) se vor trimite documente 

diferite, considerându-se participări la secțiuni diferite. 

- Rapoartele vor face obiectul unei reviste în format electronic . Pe baza  voturilor exprimate de către 

ceilalți participanți , se vor desemna , pentru fiecare secțiune ,premiile I, II și III , constând în 

diplome, în proporție de 25% din numărul de concurenți. Toți participanții vor primi adeverință de 

participare . 

- Informațiile se vor regăsi și pe pagina https://www.facebook.com/Implicat-in-Scoala-Ta-

1837449076542078/  

- Fișa de înscriere din anexa 1 se va trimite înainte cu cel puțin o săptămână înainte de data 

desfășurării fiecărei secțiuni, odată cu acordul de parteneriat (anexa 2) pe email la adresa 

sciustinpirvu@yahoo.com .  

- Rezultatele vor fi transmise participanților până la 1 septembrie 2017. 

                                                                                                                                  Coordonator,  

Director, Prof. Deleanu Mariana 

https://www.facebook.com/Implicat-in-Scoala-Ta-1837449076542078/
https://www.facebook.com/Implicat-in-Scoala-Ta-1837449076542078/
mailto:sciustinpirvu@yahoo.com


ANEXA 1 

PROIECT JUDEȚEAN EDUCAȚIONAL  

„IMPLICAT ÎN ȘCOALA TA” 

(EDIȚIA A II-A 2017) 

- FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS– 

 

NUMELE___________________________________________ 

PRENUMELE_______________________________________ 

SPECIALITATEA____________________________________ 

INSTITUŢIA________________________________________ 

LOCALITATEA_____________________________________ 

JUDEŢUL__________________________________________ 

TELEFON FIX/ MOBIL: ____________________________ 

E-MAIL: __________________________________________ 

NR. ELEVI PARTICIPANȚI:__________________________ 

IMPRESII  DESPRE PROIECT , Etapa I  __________________________________________                                                       

 ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



ANEXA 2 

 

Şcoala Gimnazială”Iustin Pîrvu”                         Şcoala………………………........ 

Poiana Teiului                                                       ……………………………........                                             

Jud. Neamţ .....................                                       Jud: ……………………….......                                                                                                                 

Nr…………din ……………….                            Nr…………din …………… 

 

 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

 

                  Încheiat astăzi...................  între Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului, jud. Neamţ, 

reprezentată de director, prof. Deleanu Mariana  și  prof. / înv/ ed     ___________________________    în 

calitate de organizatori ai concursului județean pentru elevi „IMPLICAT ÎN ȘCOALA TA ”, ediţia a II-a, 

2017, şi Şcoala ___________________________  din _____________________, judeţul 

____________________, reprezentată de prof. ______________________________, în calitate de director 

şi _______________________________,  în calitate de parteneri concursului județean pentru elevi      

„IMPLICAT ÎN ȘCOALA TA ” 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant, in cadrul PROIECTULUI 

JUDEȚEAN EDUCAȚIONAL  „IMPLICAT ÎN ȘCOALA TA ” 

Şcoala coordonatoare se obligă : 

 să distribuie regulamentul proiectului şcolilor partenere; 

 să primească lucrările realizate de către elevi şi cadre didactice; 

 să organizeze expoziţia lucrărilor; 

 să realizeze jurizarea concursului; 

 să prezinte toate lucrările cadrelor didactice pe videoproiector, în faţa comisiei de specialitate ; 

 să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute; 

 să mediatizeze rezultatele concursului. 

     Şcoala participantă se obligă: 

 să înscrie cadrele, preşcolarii şi elevii la proiect; 

 să îndrume preşcolarii şi elevii în realizarea lucrărilor; 

 să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare; 

 să distribuie preşcolarilor şi elevilor participanţi diplomele ; 

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform 

scopului stabilit. 

 

 

Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu” Poiana Teiului             Şcoala ………………………… 

Director, prof.  Mariana Deleanu                                                           Director,………………………... 

     

 


