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Motto:                         

„Fă-ţi timp să fii PRIETENOS – Este calea către FERICIRE. 

  Fă-ţi timp să VISEZI – Şi leagă-ţi calul de o STEA. 

  Fă-ţi timp să IUBEŞTI şi să fii IUBIT – Este prilejul ZEILOR. 

  Fă-ţi timp să priveşti de jur împrejur – ZIUA e prea scurtă pentru a fi egoist. 

  Fă-ţi timp să RÂZI – asta e muzica SUFLETULUI.” 
                                                                                                                                            

Veche rugăciune englezească  

 

 

 

 

 

 

 



ARGUMENTUL PROIECTULUI: 
Nu putem concepe o dezvoltare multilaterală a elevilor fără socializarea și relaționarea 

acestora. Relaţiile interpersonale din cadrul grupului, au un rol deosebit  în educarea 

acestora. Copilul trebuie ajutat să pătrundă  în societate cu optimism, încredere, înțelegere a 

tot ceea ce îi poate oferi mediul înconjurător și dorința de realiza activități comune cu 

semenii.  

Rolul întâlnirilor/activităților este esenţial în formarea şi cultivarea deprinderilor sociale ale 

elevilor, iar ieşirea din mediul lor, va oferi experienţe noi, în urma cărora vor dobândi atât 

cunoştinţe teoretice, cât și deprinderi practice, care îi vor ajuta să convieţuiasacă alături de 

semenii lor. Bunătatea, înţelegerea, respectul, iubirea faţă de semeni, toleranţa  şi 

întrajutorarea reciprocă. nu vin de la sine, ele presupun o adâncă, sensibilă şi continuă  operă 

de educaţie, de cultivare a binelui.  

 

DOMENIILE DE INTERES:  

 Interdisciplinaritate – educaţie artistică, religie, istorie, geografie, cultură generală  

 Munca în echipă  

 Comunicare şi colaborare 

 

TIPUL PROIECTULUI:  interinsituţional, interjudețean 
  

SCOPUL PROIECTULUI. 

 Dezvoltarea spiritului de colaborare, educarea elevilor în vederea dobândirii deprinderilor de 

socializare, colaborare și comunicare. 

 

OBIECTIVE: 

 Cunoașterea şi respectarea normelor necesare integrării în viaţa socială, precum şi 

reguli de comunicare și relaționare personală 

 Antrenarea elevilor în activităţi educative și acțiuni practico-aplicative comune 

 Mediatizarea proiectului în comunitate și evaluarea rezultatelor finale 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 Elevii, cadre didactice, părinți ai Școlii Gimnaziale Horea, Cluj-Napoca și ai Școlii 

Gimnaziale Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistrița 

 

BENEFICIARII DIRECȚI: 

 Elevii cuprinși în activitățile de proiect și cadrele didactice coordonatoare ale 

activităților 

 

BENEFICIARII INDIRECȚI: 

 Comunitatea  și instituțiile școlare 

 

 RESURSE UMANE: 

 Cadre didactice   

 Elevi implicați                                                        

 Părinţii elevilor 

 Directorii celor două unităţi 

 Sponsori 
 



RESURSE MATERIALE: 

 Sală clasă 

 Sală multifuncţională 

 Materiale didactice existente în cele două unităţi şcolare 

 Aparat foto 

 Cameră video 

 Mijloace de transport 

 Pliante 

 Invitaţii 

 

DURATA PROIECTULUI: 

Proiectul are durată permanentă, perioada noiembrie - iunie, din fiecare an, cu posibilitatea 

încheierii acordului de parteneriat pentru fiecare an școlar, începând cu anul școlar 2018-

2019, semestrul al II-lea și prelungirea lui pentru  anii școlari următori.  

 
ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 

 Director adjunct Ioana CORUJAN 

 Prof. Elena MĂGDAȘ 

 Prof. Simona BILAUS 

 Înv. Crina APAHIDEAN 

 Înv. Mariana ISPAS 

 Înv. Carmen TRIFU 

 În. Stela GONCAN 
 


