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I. Fişa proiectului 
1. Persoane care vor coordona proiectul: 

 
Prof. Simona-Mariana Radu – Liceul “Danubius” Călărași 
Prof. Elena-Cristina Petrescu - Școala Gimnazială nr. 192, sector 1,  București 
Prof. Nina Emanoil – Școala Gimnazială nr. 1 Radu Vodă 
Prof. Dumitrel Toma - Liceul “Danubius” Călăraşi  

 
2. Participanţi: 

 
28 de elevi - Școala Gimnazială nr. 192, sector 1,  București (precizați în Anexa 1) 

20 de elevi - Școala Gimnazială nr. 1 Radu Vodă (precizați în Anexa 2) 

30 de elevi - Liceul Danubius Călărași (precizați în Anexa 3) 

 

Colaboratori  din unitățile partenere și din alte instituții 
 

3. Scurt rezumat al proiectului 
 

Proiectul își propune realizarea a două excursii, în regim de reciprocitate, pentru a oferi elevilor 
cadrul unor interacțiuni comunicaționale și experiențe de învățare în regim non-formal și informal. 

Proiectul işi propune realizarea de activităţi educative, culturale sau artistice, prin care să 
dezvoltăm si să valorificăm abilităţile, calităţile, competentele, talentele artistice ale copiilor ce se 
vor implica în realizarea acestui proiect.  

Elevii/profesorii/invitaţii vor participa la activităţi comune, într-un cadru non-formal, prin care să 
fie impletite experienţele de cunoaştere/descoperire cu elementele de specific cultural/educaţional 
care-i definesc.  

Pe lângă dezvoltarea abilităţilor de comunicare/colaborare şi schimburile culturale facilitate de 
acest proiect, elevii vor beneficia de cunoaşterea specificului unei comunităţi distincte, a obiectivelor 
importante şi a valorilor care o definesc. 

În cadrul proiectului de parteneriat se vor organiza activităţi educativ/culturale şi de comunicare 
sub forma de proiecte comune, cu finalităţi în obţinerea unor produse finale, care caracterizează 
preocuparile şi interesele elevilor. 

Se vor organiza excursii comune, cât şi activităţi de promovare a culturii locale, a specificului 
regional, de cunoaştere a comunităţilor din care fac parte instituţiile partenere şi participanţii la 
acest proiect. 
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Desfăşurarea activităţilor şi din punctul de vedere al interculturalităţii, urmăreşte realizarea unor 
relaţii de acceptare şi comunicare între elevi-şcoala-părinţi-comunitate 

Activităţile vor fi coordonate de cadrele didactice responsabile.  
 

4. Justificarea proiectului 
 Nevoia de comunicare/colaborare, schimburi culturale şi educaţionale între elevi. 
 Canalizarea dorinţei de cunoaştere a elevilor în sens pozitiv, spre activităţi cu finalitate 

în conturarea unei personalităţi responsabile/tolerante/autonome. 

 Responsabilizarea elevilor în ceea ce priveşte cunoaşterea elementelor orizontului 
local, regional, naţional. 

 Încurajarea elevilor în a avea iniţiative şi a pune în practică proiecte de grup. 
 Formarea cadrelor didactice în sensul educaţiei non-formale (nediscriminare/ 

incluziune/ comunicare/ diferenţe culturale etc.) 
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5. Activitățile proiectului 

 

 

Activitatea Termen Obiective  
Resurse 
/Locaţie 

 
Produse finale 

A1. Excursie 
București-Radu 
Vodă-Călărași 

20 octombrie 
2016 

Vizitarea unor instituții și gospodării din mediul rural. 
Vizitarea Liceului Danubius Călărași și participarea la 

activități jurnalistice în Centrul de Jurnalism, 
desfășurarea de activități cultural-educaționale în 
cadrul Muzeului Municipal Călărași, traversarea 

Dunării cu bacul și realizarea de jocuri de cunoaștere 
în cadrul Grădinii Zoologice din Călărași. 

 
Radu Vodă 

Călăraşi 
Chiciu 

 
"În Faţa 

Blocului"-
colecţie de 55 de 

jocuri şi  sub 
forma unei cărţi-

obiect,  ca un bloc 
în miniatura 

 

 
Albume foto, 

Materiale produse de elevi (ex. 
jurnalde călătorie) 

2 abonamente la prima revistă 
culturală din România pentru 
copii cu vârste între 7-12 ani, 
"Ghidul Pozneţ de cultură", 

publicată de Asociaţia Câte-n 
lună și-n mansardă  cu 
sprijinul Administraţiei 

Fondului Cultural Naţional 

A2.  Impresii de 
călătorie 

Martie 2017 

Reflectarea experienței de cunoaștere în produse 
artistice (slide-show-uri, desene, picturi, filme, poezii, 

melodii etc.) 
Extragerea lecțiilor dintr-o experiență de viață 

Unitățile școlare 
partenere 

 
Impresii si testimoniale, 
desene, picturi, expoziții, 

materiale digitale, filme etc.  

A3. Ateliere de 
educaţie financiară 

("J A in A Day") 

13-17 Martie 
2017 

Desfășurarea de activități interactive de tipul learning 
by doing în școală prin ateliere de educaţie financiară 

Observarea consecințelor modului în care elevii îşi 
aleg să își cheltuiască banii de buzunar, învăţând să 

diferențieze nevoile de dorințe, precum și strategii de 
gestionare a banilor. 

Unitățile școlare 
partenere 

Fişe de lucru 
pentru  elevi şi 

fişe cadre 
didactice 

Completarea Formularului de 
feedback de către cadrele 

didactice 
Adeverinţe de participare 

pentru elevi 

A4. Excursie 
Călărași-Radu Vodă 

– București 

Aprilie- 
Mai 2017 

Vizitarea unor instituții și obiective din București. 
Realizarea de activitați comune în condițiile 

comunicării și colaborării dintre elevi. 
Atelier de dezvoltare personală  cu Mihaela Caţichi, 

consilier dezvoltare personală şi vocaţională, 
facilitator Points of You 

Sesiune de autografe cu Monica Radu, autor: 
"Comunicare în limba română pentru evaluarea 
naţională la clasa a II-a. 20 de teste citi-scris şi 
bareme de corectare - Monica Radu, ART Grup 

Editorial 

 
București 

30 exemplare din 
"Comunicare în 
limba română 

pentru evaluarea 
naţională la clasa 
a II-a. 20 de teste 

citi-scris şi 
bareme de 
corectare - 

Monica Radu, ART 
Grup Editorial 

 
 
 
 
 
 

Albume foto, 
Materiale produse de elevi 

 

A5.  Impresii de 
călătorie 

Iunie 2017 
Reflectarea experienței de cunoaștere în produse 

artistice (slide-show-uri, picture, filme, poezii, melodii 
etc.) 

Unitățile școlare 
partenere 

 
Impresii si testimoniale, 
desene, picturi, expoziții, 

materiale digitale, filme etc.  

A6. Va urma ... Iunie 2017 

Elaborarea unui raport de follow up pe transfer de 
bune practici – educaţionale, administrative, 

posibilități de continuare a proiectului 
Factori care asigură succesul 

Promovarea proiectului 

Unitățile școlare 
partenere 

Raport de follow up 
Promovarea proiectului prin 
realizare paginii web a 
proiectului şi prin flyere, afişe, 
broşuri, pliante  

https://www.facebook.com/Lunadinmansarda
https://www.facebook.com/Lunadinmansarda
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6. Resurse 
 Umane:   cadre didactice, elevi, voluntari, părinţi, colaboratori 
 Materiale:  hârtie, markere, hărți, baloane, materiale de documentare, 

fișe personale, resurse digitale, video-proiecţie, camere video, aparate de 
fotografiat etc. 
 

7. Evaluari periodice/activitate  

Ativitatea Data Obiective  

A1  
+  

-  

A2  
+  

-  

A3  
+  

-  

A4  
+  

-  

A5  
+  

-  

A6  
+  

-  

+ = puncte forte; -= minusuri 

 
POPULARIZAREA PROIECTULUI: 

- Articole publicate în presa locală, eventual emisiuni radio-tv 

- Digitalizarea şi publicarea tuturor produselor finale 

- Articole publicate în site-uri educaţionale (didactic.ro, dascali.ro etc.) 
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