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Şcoala nr.8 „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Legături ţesute din 
poveştile oraşului 
 
 
 

MOTO: „Meşteşţugul cuvântului a cernut şi cerne fără răgaz lumea şi sufletul ei ...Un cuvânt   cântăreşte un 
miligram şi alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat din temelia lui şi înecat în patru silabe . Cuvinte 
fulgi , cuvinte aer , cuvinte metal ...( Tudor Arghezi)” 

 
 

 
Legături ţesute din poveştile oraşului 

 
 

ECHIPA DE PROIECT 
Prof.  Vlăescu Valerian, Director Prof. Ionescu Marius, coordonator proiect 
Prof.Bordeianu Cristina Înv. Vlăescu Valerica 
Inst. Şindilă Daniela Prof. Zaharia Adrian 
Inst. Crişan Lucica Prof. Ionescu Marius    
Prof. Ilaş Ana Maria Psiholg, Gavrilaş Laura 
Inst. Enea Leonid    

 
 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
Comunitatea locală se confruntă cu un accentuat decalaj între valorile dintre generaţii şi cu 

faptul că nu sunt cunoscute şi valorificate elementele culturale care ar putea asigura o punte dintre 
generaţii. Atitudinii de indiferenţă şi neimplicare fată de semenii manifestată unii de copii i se opune 
sentimentul însingurării şi inutilităţii trăit de unele persoane vârsnice. Lipsa educaţiei pentru viaţa 
publică – lăsată undeva între şcoală şi familie – se concretizează în lipsa cuagulării comunitare, lipsa 
exerciţiului de relaţie şi a experienţei muncii în echipă. Conştientizând acest fapt, cadrele didactice şi 
părinţii de la Şcoala nr. 8 “M. Kogălniceanu” Dorohoi îşi asumă rolul de de a-i pregăti pe elevi pemtru 
viaţa socială prin oferirea unor experienţe de ajutorare şi valorizare a semenilor. 

Activităţile propuse urmăresc conştientizarea la elevi a apartenenţei la un anumit spaţiu şi la o 
anumită cultură locală, conturarea unor repere comunitare, întărirea coeziunii comunităţii prin 
cunoaşterea istoriei şi tradiţiilor locale de la cei care au contribuit la clădirea acestora. Totodată dorim 
să aducem în atenţia publicului experienţa de viaţă remarcabilă şi înţelepciunea unor membrii ai 
comunităţii adesea uitaţi şi ignoraţi. Aceştia sunt nume, sunt oameni care au avut o viaţă exemplară, 
sunt rădăcini. Ei sunt bătrânii noştri, care au avut o altă viaţă, diferită de cea a zilelor noastre dar care 
aparţin acestor locuri. Se spune că “cine nu are bătrâni să-i cumpere”. Noi îi avem, dorim să-i facem 
cunoscuţi şi să-i ajutăm. 
 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
Scopul: 

Acest proiect îşi propune să îmbunătăţească relaţiile dintre generaţii şi să ofere grupului ţintă o 
alternativă de petrecere a timpului liber în compania unor copii şi tineri. Este important să subliniem 
că vârstnicii nu sunt identificaţi pe criterii materiale, faptul că acestora li se oferă şi daruri, este doar o 
practică determinată de perioada derulării proiectului şi anume luna aprilie, când este sărbătoarea 
Sfintelor Paşti şi o strategie de a crea legăturile mai uşor.  

Proiectul intenţionează să promoveze o cultură a cooperării, a participării şi a dialogului 
intercultural. 
Obiective specifice:  
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 dezvoltarea abilităţilor de a interacţiona şi empatiza în acţiuni de întrajutorare şi valorizare 
a semenilor; 

 armonizarea relaţiilor dintre generaţii; 
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
 implicarea elevilor în acţiuni practice de ameliorare a modului de viaţă pe care îl au 

vârstnicii; 
 stimularea responsabilităţii faţă de vârstnici; 
 culegerea şi valorificarea unor materiale menite să păstreze şi să ducă mai departe datinile 

şi tradiţiile noastre locale ; 
 formarea unui parteneriat  profesor- elev- părinte, în vederea menţinerii unei bune 

comunicări. 
 
Grup ţintă 

• Direct: 40 vârstnici din cadrul comunităţii locale  
• Indirect: elevi , cadre didactice, părinţi 

 
Durata de desfăşurare:  3 luni – aprilie, mai, iunie. 
Parteneri  

• Consiliul elevilor 
• Cadre didactice 
• Asociaţia Părinţilor „M.K.DOR Părinţi pentru copii” 
• Direcţia de Asistenţă Socială 

 
Metode şi tehnici de lucru: întâlniri, discuţii individuale, activităţi comune (părinţi, copii, cadre 
didactice, alţi factori educaţionali), chestionare ,interviuri 
 
RESURSE 

1. umane :  cadre didactice, elevi  şi părinţii elevilor , psiholog  
2. materiale : echipamente : laptop, videoproiector, copiator; consumabile: CD, hârtie copiator, 

flip- chart, hârtie şi markere flip-chart, agrafe de birou, post-it- uri, mape, folii, pixuri; 
reportofon; cadouri pentru vârsnici; sala propice desfăşurării activităţilor. 

3. informaţionale şi experienţiale : material suport, lista evidenţei persoanelor vârstnice 
4. de timp : 
- 1 modul de prezentare a proiectului  (aprilie 2008) 
- 1 modul : implementarea proiectului ( mai - iunie 2008) 
- 1 modul: evaluarea şi diseminarea proiectului (iunie 2008) 
5. de autoritate si putere : sprijin şi susţinere din partea managerilor şcolii, a Primăriei Dorohoi 

 
REZULTATE AŞTEPTATE : 

- 40 de persoane vârstnice vor beneficia de ajutor; 
- 10 elevi, 10 cadre didactice şi 10 părinţi se vor implica în identificarea şi rezolvarea 

problemelor comunităţii; 
- Realizarea unui pliant cu poveştile vârsnicilor şi a unui CD. 

 
MODALITATI DE FOLLOW- UP ( modalitati de monitorizare şi evaluare a efectelor 
proiectului) : chestionare; discuţii cu elevii, parinţii şi cadrele didactice din şcoală. 
Evaluare şi instrumente de evaluare: 

• Evaluare internă: se va face în urma fiecărei întâlniri, în urma fiecărei activităţi 
comune. 

Rezultate concrete din timpul activităţilor desfăşurate: portofoliu ce va cuprinde: 
fotografii din timpul întâlnirilor ; date culese de la bătrâni: poveşti , întâmplări , articole 
etc.  
• Evaluare externă – va viza măsurarea efectului asupra grupului ţintă: 

 Elevii  sunt interesaţi în aplicarea proiectelor . 
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 Părinţii sunt implicaţi în  problemele şcolii şi ale comunităţii , alături de elevi 
; 

 Şcoala are rezultate mai bune în ceea ce priveşte educaţia elevilor. 

Sustenabilitatea proiectului 
 Posibilitatea continuării acţiunilor iniţiate şi pe viitor. 
 
DISEMINAREA PROIECTULUI : 

- articole în ziarul local Momentul municipiului Dorohoi; 
- aricol în revista şcolii Octogon 
- site-ul şcolii: www.gymnasiumkog.pchouse.ro; 
- site-ul Fundaţiei Naţionale pentru Dezvoltare Comunitară : www.educatie.ning.com 
- festivitatea de închidere a proiectului; 
- şcoala de vară. 
 

Bugetul proiectului 
Surse de finanţare:   

•  Asociaţia Părinţilor „M.K.DOR Părinţi pentru copii” 
• Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară  
• Sponsorizări cadre didactice şi părinţi 

           
Nr. 
Crt. 

Tema/ Conţinutul activităţii Durata Locaţia  Buget Responsabil  

1. ŞCOALA PENTRU 
COMUNITATE  

Prezentarea proiectului şi 
formarea echipelor 

5.04.2008 
 

Sala nr.7 
Şcoala nr.8 

 Prof. Ionescu 
Marius 

2. OMUL SFINŢEŞTE LOCUL 
Selectarea persoanelor 
vârstnice şi întocmirea 
graficelor pentru vizite 

10.04 
 

Sala nr.3 
Şcoala nr.8 

 Mandache 
Luminiţa  
 
Prof.Ilaş Irina 

3. UN ZÂMBET PENTRU 
FIECARE- acţiune 

filantropică cu ocazia 
Sfintelor Paşti 

13-25 
.04.2008 

La domiciliul 
persoanelor 
selectate 

800 RON Inv. Vlăescu 
Valerica 

4. SĂ-I CUNOAŞTEM PE 
BĂTRÂNII NOŞTRI – 

culegerea poveştilor de viaţă 
a vârtnicilor 

4-15.05.2008 Domiciliul 
persoanelor 
vârtnice 

 Psiholog, 
Gavrilaş Laura 
Prof. Ilaş Irina  

5. CINE NE SUNT EROII ?- 
Alcătuirea unei liste cu eroii 

locali, comemorarea lor, 
depunere de coroane 

9.05.2008 Monumentul 
eroilor 

100 RON Prof.Zaharia 
Adrian 

6. POVESTEA LOR E ŞANSA 
NOASTRĂ –prelucrarea 

materialului selectat  

18-30 .05. 
2008 

Sala 3 
Şcoala nr.8 

 Prof.Bordeianu 
Cristina 

7. POVEŞTI DE ODINIOARĂ- 
realizarea unui pliant; 

distribuirea pliantului în 
comunitate 

20.05-
8.06.2008 

Sala 3 400 RON Inst. Crişan 
Lucica 

8. VENIM DIN SRĂBUNI ŞI 
MERGEM ÎN 

ETERNITATE- 

1-8.06.2008 Sala 
Comenius 

100 RON Inst. Enea 
Leonid 

http://www.educatie.ning.com/
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inscripţionare CD 

9. LEGĂTURI ŢESUTE DIN 
CUVINTE- diseminarea 

proiectului 

13.06.2008 În presă ,pe 
site-ul şcolii, 
comunicare 
online 

 Inst.Şindilă 
Daniela 

10. ÎMPREUNĂ PENTRU 
COMUNITATE – 

Realizarea portofoliului, 
chestionare aplicate 

participanţilor 
 

18.06.2008 Sala 7 
 

 Prof. Ionescu 
Marius 
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Şcoala cu cl. I-VIII Stânceşti, Gardienii naturii 
 

 
Şcoala cu cl. I-VIII Stânceşti 
Com. Mihai Eminescu 
Jud. Botoşani 

 
 
 

Gardienii naturii 
 
 
Justificare: 
- nevoia unui spaţiu de recreere, pentru desfăşurarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare; 
- acest parc ar fi util atât elevilor cât şi tinerilor satului; 
- realizarea sa ar fi un exemplu pentru comunitate şi pentru elevi. 
 
Obiective: 
- implicarea elevilor în amenajarea parcului şcolii, pentru a conştientiza importanţa mediului curat 

şi sănătos; 
- dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă; 
- sensibilizarea membrilor comunităţii cu privire la importanţa mediului pentru sănătatea tuturor. 
 
Grup ţintă: - elevii şi profesorii şcolii; părinţi. 
                    
Beneficiari: - elevi , profesori, părinţi, tineri, comunitatea în general. 
 

Activităţi 
Constituirea echipei şi stabilirea responsabilităţilor 
Informarea elevilor şcolii cu privire la acest proiect 
Realizarea schiţei parcului;  delimitarea terenului 
Amenajarea spaţiului (curăţare, împrejmuire) 
Plantarea copacilor, a florilor 
Amenajarea şi pietruirea aleilor 
Confecţionarea şi amplasarea băncilor şi a coşurilor de gunoi 
Realizarea şi amplasarea unui panou informativ 
Inaugurarea , premierea elevilor care s-au remarcat in realizarea parcului 
Întreţinere şi îmbunătăţire 
Mediatizare prin pliante care conţin şi mesaje ecologice 
Evaluare 
 
 Parteneri: 
- părinţi 
- Primăria comunei 
- Agenţia pentru Protecţia Mediului 
- Ocolul Silvic, Romsilva 
- I.S.J. Botoşani 
 
Resurse:  –  umane (elevi, profesori, părinţi) 
                 -   materiale (panou de afişaj, vopsea, arbuşti, răsaduri flori,…) 
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Rezultate 
- parcul şcolii 
- activităţi şcolare şi extraşcolare desfăşurate în parc 
- numărul  de vizitatori din localitate 
- implicarea membrilor comunităţii în activităţile şcolii 
- oameni mai bine informaţi şi mai sensibili  
- panou informativ 
 

Evaluare 
- pe parcurs:   observare, discuţii ale echipei de proiect, discuţii cu elevii 

-     finală:            portofoliu, sondaj de opinie. 
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Grupul Şcolar „P. Rareş” Botoşani, Şcoala noastră - o şcoală mai 
curată, într-o lume mai curată 
 

 
 
 

 

Şcoala noastră - o şcoală mai curată, 
într-o lume mai curată 

 

 
 
 

 
Justificarea proiectului 

Lumea în care trăim se află în continuă transformare din toate punctele de vedere. Ne 
îndreptăm cu paşi repezi spre o civilizaţie urbană cu toate avantajele şi dezavantajele sale. Beneficiem 
de o educaţie practică, de oportunităţi de reuşită în viaţă, la fel cum ne confruntăm cu probleme ca: 
violenţa, agresivitatea împotriva semenilor dar şi a mediului. De aceea, dorim să învăţăm cum să 
tratăm mediul şi să-i învăţăm şi pe alţii cum să respecte şi să protejeze mediul înconjurător.  

Observăm cu tristeţe cum mulţi dintre semenii noştri nu respectă normele elementare de 
comportament în societate, preferând să arunce gunoiul sau să invadeze micile insule de verdeaţă care 
mai joaca rolul de „ plămân” al oraşului nostru din ce în ce mai poluat. Civilizaţia urbană oferă un 
confort sporit, dar ne pune în pericol sănătatea, prin poluarea tot mai accentuată. Conştienţi de acest 
fapt, profesorii şi elevii Grupului Şcolar Petru Rareş Botoşani îşi asumă responsabilitatea de a educa 
comunitatea din care fac parte în scopul cunoaşterii mediului, al aprecierii obiective a evenimentelor, 
locurilor, oamenilor şi stilurilor de viaţă. Şi noi suntem persoane perfect adaptate lumii moderne. 
Preocupările noastre se schimbă de la an la an. La fel şi  percepţiile. Evoluăm în acelaşi timp cu 
progresul tehnologic. Poate nu te-a interesat să priveşti ce e în jurul tău. Noi îţi oferim oportunitatea să 
faci acest lucru.  

Elevii trebuie să devină conştienţi de relaţia lor cu un mai mediu curat,  mai sănătos. 
Activităţile propuse urmăresc responsabilizarea elevilor şi a comunităţilor din care fac parte în ceea ce 
priveşte menţinerea unui mediu natural, propice vieţii. De asemenea, ne propunem să atragem 
reprezentanţi ai comunităţii locale şi să sprijinim dezvoltarea unor relaţii armonioase. Prin urmare, 
proiectul răspunde nevoilor de cunoaştere a normelor de educaţie ecologică, de popularizare a lor unui 
public cât mai larg, dar şi de prevenire a poluării în mediul urban. 



 
Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară 
www.fndc.ro 

 

 9

  
Scopul proiectului 

Formarea şi dezvoltarea unei atitudini civice şi ecologice a participanţilor prin acţiuni, vizând 
protejarea mediului înconjurător şi  implicarea comunităţii direct interesate. 
 
Obiective 

• implicarea elevilor în sensibilizarea comunităţii referitor la păstrarea unui mediu curat; 
• informarea din partea autorităţilor competente asupra problemelor ridicate de menţinerea unui 

spaţiu înconjurător curat; 
• promovarea creativităţii elevilor participanţi; 
• crearea unui mediu ambiant plăcut şi curat prin înfrumuseţarea şi păstrarea curăţeniei din 

şcoală şi afara ei. 
 
Durata: 2 luni 
 
Parteneri:  Consiliul elevilor pe şcoală 

Consiliul reprezentativ al părinţilor 
Membri ai comunităţii 
 

Instituţii partenere:  Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani 
                                    Primăria Municipiului Botoşani 
                                    URBAN SERV S. A. Botoşani 

Direcţia Silvică Botoşani 
 

Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale 
 
Resurse materiale: hârtie tip xerox, markere, material săditor, vopsea, saci menajeri, mănuşi, unelte 
agricole, cartuş imprimantă. 
 
Rezultate aşteptate 

 Aspectul şcolii îmbunătăţit, prin instalarea unor coşuri de gunoi. 
 Realizarea unui colţ ecologic ( panou cu rezultate al proiectului) 
 Elevii informaţi şi responsabili faţă de mediul ambiant 
 Pliante, postere şi mijloace de informare 
 Pagina web cu rezultatele obţinute. 

 
Monitorizare 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani 
 Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară 

  
Plan de activităţi 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi 
 

Durata Locaţia Buget 
 

Responsabili 

1. Popularizarea activităţilor 
propuse în cadrul proiectului 

14-18 
aprilie 

Şcoala Hârtie xerox, 
cartuş 
imprimantă  

Mardari  Ioan 
Nechifor iulian 

2. Informarea comunităţii privind 
regulile şi normele de păstrare a 
curăţeniei în spaţiile publice şi 
private. 

21-23 
aprilie 

Parcul 
Tineretului 
Botoşani 

Pliante, 
fluturaşe,  
afişe. 

Nechifor Iulian 
Mardari Ioan  

3. Crearea unei scheme de lucru cu 
elevii şi cadrele didactice 
implicate   

21-25 
aprilie  

Şcoala  Schema da lucru Dulgheriu Carmen 
Nechifor Iulian 
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4. Ecologizare şi plantare de puieţi 
în Parcul Tineretului  (Ziua 
Pământului) 

22 
aprilie 

 Parcul 
Tineretului 

Mănuşi, saci 
menajeri, unelte 

Mardari  Ioan 
Dulgheriu Carmen 
Nechifor Iulian 

5. Amplasarea unor coşuri de gunoi 
în perimetrul şcolii 

12-16 
mai 

Perimetrul  
şcolii 

Coşuri de gunoi 
Saci menajeri  
Mănuşi  

Dulgheriu Carmen 
Nechifor Iulian 

8. Sărbătorirea Zilei Europene a 
Parcurilor 
(Ecologizare Parcul Tineretului) 

24 mai Parcul  
Tineretului 
Şcoală 

Postere, 
materiale 
informative, 
fotografii  

Mardari  Ioan 
Dulgheriu Carmen 
Nechifor Iulian 

9. Celebrarea „Zilelor Mediului” 
(expoziţie desene, flori) 

iunie şcoala 
 

Postere, 
materiale 
informative 

Mardari  Ioan 
 

10. Realizarea de chestionare, 
interviuri cu privire la 
desfăşurarea proiectului 

mai-
iunie 

şcoala  resurse 
financiare 

Dulgheriu Carmen 
Nechifor Iulian 

11. Realizarea portofoliului  
(mapa cu rezultate din proiect) 

iunie şcoala  resurse 
financiare 
 

Mardari  Ioan 
Dulgheriu Carmen 
Nechifor Iulian 

 
Evaluare 
Chestionar de evaluare a proiectului 
Portofoliul  
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Şcoala Nicşeni, Mai curat, mai sănătos, mai frumos! 
 
 
 
 

Mai curat, mai sănătos, mai frumos! 
 

 
 

Justificarea proiectului 
Mediul înconjurător are un rol important atât pentru educaţia estetică a oamenilor, cât şi pentru 
sănătatea lor. Prin urmare, trebuie să fie curat şi plăcut privirii. Îm acest scop, este necesară 
familiarizarea tinerilor cu rolul şi responsabilitatea lor în păstrarea unui spaţiu curat şi a unui ambient 
sănătos necesar unei armonioase desfăşurări a activităţilor în cadrul comunităţii. 
 
Obiective 

- implicarea elevilor în activităţi de întreţinere a mediului înconjurător, pentru a le dezvolta 
sentimentul responsabilităţii faţă de mediu; 

- sensibilizarea şi responsabilizarea întregii comunităţi cu privire la importanţa mediului 
pentru sănătate şi pentru ambianţa socială a comunităţii (mediul – cadru de socializare), 
precum şi cu privire la importanţa reciclării materialelor; 

- educarea simţului estetic al elevilor şi formarea unor atitudini pozitive în raport cu mediul 
natural şi social în care trăiesc. 

 
Activităţi 
1. Alcătuirea echipei proiectului şi distribuirea sarcinilor de lucru 
2. Identificarea zonelor de interes pentru proiect 
3. Proiectarea activităţilor concrete - identificarea timpului şi resurselor necesare pentru fiecare 
activitate 
4. Realizarea de pliante şi materiale informative cu conţinut ecologic 
5. Popularizarea la nivelul comunei a activităţilor ecologice (ultima săptămână din aprilie) 
6. Colectarea deşeurilor şi depozitarea acestora în spaţii special amenajate 
7. Amplasarea de coşuri speciale pentru sortarea deşeurilor 
8. Colectarea materialelor reciclabile/refolosibile şi valorificarea lor 
9. Curăţarea şi igienizarea spaţiilor verzi 
10. Plantarea de pomi şi flori în grădinile instituţiilor publice din comună, în jurul şcolii şi al grădiniţei 

- procurare de răsad şi puieţi 
- crearea unui colţ viu în toate clasele 
- amanajarea unor jardiniere cu flori şi montarea lor la intrarea în instituţii publice şi locuri 

frecventate des de membri comunităţii 
11. Realizarea unui marş ecologic pentru sensibilizarea comunităţii 
12. Realizarea de concursuri tematice specifice fiecărei activităţi 

- prezentarea unei expoziţii cu lucrări publice  
- realizarea unor expoziţii cu obiecte din materiale refolosibile 
- concursuri şi demostraţii lucrări practice (curăţarea unui pom, tăierea unui gard viu) 
- prezentarea unei piese de teatru („Suntem cele mai frumoase flori”) 
- concurs de plancarde publicitare cu mesaje ecologice la adresa comunităţii 
- afişarea pe panoul primăriei a celor mai silitori participanţi la activităţi sau poze cu cele 

mai frumoase lucrări, etc 
13. Realizarea unei evaluări a proiectului prin realizarea unor consultări publice privind importanţa şi 
relevanţa activităţilor pentru comunitate (prin chestionar, dezbatere libera, intervievare sau alte 
metode) 
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Resurse 

- Umane – elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii 
- Materiale – consumabile, echipament de protecţie (mănuşi), saci menajeri, unelte, puieţi, 

seminţe, răsaduri, coşuri gunoi, material pentru realizarea panourilor publicitare 
 
Parteneri 

- Primăria 
- Consiliul local 
- A.P.M. 
- Romsilva 
- Agenţi economici 

 
Rezultate aşteptate 

- Realizarea unei noi imagini mai curate şi mai frumoase a comunei 
- Realizarea unei colecţii de seminţe şi răsaduri de flori pentru vânzare 
- Materiale reciclabile colectate 
- Creşterea preocupării  şi a responsbailităţii elevilor şi a părinţilor faţă de mediul 

înconjurător. 
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Şcoala cu clasele I-VIII  Petru Rareş, Dialog între prezent şi trecut 
 
 
Şcoala cu clasele I-VIII "Petru Rareş", Cerviceşti  
 
                                           
 

DIALOG ÎNTRE PREZENT ŞI TRECUT – REÎNVIEREA 
TRADIŢIILOR  LOCALE 

 
 
 
Echipa de  proiect:                            Maluş Niculai - director 
                                                         Chiriţă  Manoela - învăţător 
                                                          Haivei Maria  - profesor 
                                                           Pintilii Simona - profesor  
                                                           Maluş Marina - elev 
                                                          Ailoaiei Bianca – elev 
     Murariu Ramona – elev 
     Ilaşi Ina - elev 
                                                           Matei Elena - părinte 
 
ARGUMENT 
     Societatea omenească evoluează de la o zi la alta, ştiinţa a invadat în toate domeniile. 
Tradiţiile locale sunt treptat uitate, aşteptând să fie scoase la lumină, revalorificate şi 
transmise generaţiilor următoare.  
              Prin acest proiect, urmărim revigorarea tradiţiilor locale şi reconsiderarea şcolii ca păstrătoare 
a acestor tradiţii. Totodată se are în vedere petrecerea plăcută a timpului liber prin activităţi în care va 
fi implicată şi comunitatea locală. 
             Dorim  un dialog între şcoală şi comunitate, deoarece lipseşte educaţia pentru colaborare. 
Întâlnirile dintre generaţii şi transmiterea unor tradiţii va dezvolta sentimentul identităţii  comunitare. 
 
     
  SCOP 
           Dezvoltarea spiritului comunitar, prin acţiuni de soclializare şi petrecere a timpului liber si prin 
încurajarea dialogului dintre generaţii 

  OBIECTIVE 
• formarea deprinderilor de încondeiere a ouălor, folosirea războiului de ţesut, 

cusutul pe etamină, împletitul coşurilor şi cioplitul în lemn; 
• valorizarea creaţiilor copiilor şi a membrilor comunităţii locale; 
• dezvoltarea unor competenţe d comunicare între generaţii; 
• îmbunătăţirea schimbului de informaţii pentru dezvoltarea relaţiilor comunitare; 
• promovarea tradiţiilor locale. 

 
 
  RESURSE    materiale      ouă, vopsea de ouă, ceară, chişiţe, vas, butelie, spirtieră, 
                                              urzeală, aţă pentru ţesut, ace, foarfece, pieptene de ţesut,   
                                              şipci de lemn, bricege, nuiele, etamină, aţă pentru cusut, 
                                              andrele, lână, hârtie copiator, markere, tuş imprimantă 
                              timp         3 luni   ( 14 aprilie--- 6 iunie ) 
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                             umane: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii               
 
GRUP ŢINTĂ :   elevi  clasele  IV – VIII 
 
BENEFICIARI :   toţi elevii şcolii; 
                               comunitatea şcolară; 
                               cadrele didactice ale şcolii; 
 
REZULTATE:         o expoziţie cu obiectele confecţionate de părinţi şi copii; 
                                competenţe de comunicare între elevi si comunitatea locală; 
                               
PLAN ACTIVITĂŢI 
 
NR. 
CRT. 
  

 
ACTIVITATEA 

 
DURATA 

  
        RESURSE 

 
RESPONSABIL 

  
1. 

Vizite la meşteri  
populari. 

  14-20 aprilie   Maluş Niculai 
Ailoaiei Aurora 

 
2. 

Procurarea şi pregătirea 
materialelor pentru 
atelierele de lucru 

Toată perioada 
desfăşurării 
proiectului 

 Maluş  Niculai 
Chiriţă Manoela 
Ilaş Simon 

 
3. 

Organizarea şi 
desfăşurarea lucrului în  
atelierul de încondeiat 
ouă. 

20-26 aprilie Ouă, vopsea de ouă, 
ceară, chişiţe, vas, 
butelie, spirtieră, vată, 
alcool sanitar, cânepă 

Oniciuc Claudiu 
Rău Mărioara 
Maluş Mariana 
Murariu Ramona 

 
4. 

 Organizarea şi 
desfăşurarea lucrului în 
atelierul de ţesături şi 
cusături 

5 – 23 mai Şipci de lemn, urzeală, 
aţă pentru ţesut, cuie, 
etamină, aţă pentru cusut, 
ace, foarfece, pieptene 
pentru ţesut 

Chiriţă Manoela 
Dănilă Luisa 
Ailoaiei Bianca 
Ciornei Didina 

 
5. 

Organizarea şi 
desfăşurarea lucrului în 
atelierul de cioplit lemn 
şi împletituri din nuiele 

5- 23  mai Nuiele, lemn, bricege, 
catere,  

Dumitriu Aurel 
Fecioru Petru 
Cocriş Sava 
Lupaşcu Andrei 

 
6. 

Pregătire exponatelor şi 
expoziţia comună 

26 mai   
6 iunie 

Panouri, mese, cofraje 
pentru ouă, ace de 
siguranţă, scotch 

Haivei Maria 
Oniciuc Claudiu 

 
7. 

Diseminare -
popularizarea prin 
cercuri pedagogice şi 
comisii metodice 

26 mai 
6 iunie 

Diplome, afişe, pliante 
afişe   

Maluş Niculai 
Pintilii Simona 

EVALUARE:       raport, chestionare                                
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Şcoala Conceşti, Ecologiştii în acţiune! 
 

ŞCOALA CONCEŞTI 

 

 
ECOLOGIŞTII ÎN ACŢIUNE! 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificarea proiectului 

Având în vedere legislaţia europeană care este în curs de aplicare şi în comunitatea noastră 
referitor la protejarea mediului şi reciclarea materialelor refolosibile în spirit modern, ne propunem 
acest proiect care să răspundă nevoilor de cunoaştere a tuturor locuitorilor cu privire la relaţia mediu 
curat = „viaţă sănătoasă”. Conştienţi de acest fapt, elevii şi cadrele didactice îşi propun să localizeze 
locurile poluate, cum ar fi: pădurea Conceşti, pârâul Conceasca, izlazul comunal şi, prin acţiuni 
comune cu Consiliul Local şi cu locuitorii satului, să organizeze acţiuni periodice de ecologizare, să 
ajute membrii comunităţii  să înţeleagă importanţa acţiunilor şi responsabilitatea fiecăruia. În acest 
scop, vor fi organizate seminarii şi întâlniri, pentru a facilita cunoaşterea modalităţilor de recuperare 
pe categorii a tuturor materialelor reciclabile din gospodării: 

 produse metalice 
 produse plastice 
 hârtii 

Proiectul îşi propune să contribuie şi la dezvoltarea relaţiilor interumane dintre membrii comunităţii, la 
un dialog mai bun şi susţinut. 

 sticlă, etc. 

 
Scopul proiectului 
 Formarea şi dezvoltarea comportamentului civic şi ecologic al membrilor comunităţii, prin 
acţiuni comune. 
 
Obiective 

 crearea unui mediu ambiant plăcut şi curat, prin ecologizarea 
zonelor poluate cu materiale refolosibile şi resturi menajere 

 implicarea elevilor în acţiuni de popularizare în rândul membrilor comuniăţii locale a 
criteriilor şi obligaţiilor privind recuperarea materialelor refolosibile în containere 

 
Durata: 2 luni (7 aprilie 2008 - 10 iunie 2008) 
 
Grup ţintă: elevi şi cadre didactice ale Şcolii cu clasele I-VIII, Conceşti 
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         preşcolarii Grădiniţei Conceşti 
         Comitetul de părinţi 
 
Beneficiari: Populaţia comunei Conceşti, membrii comunităţii, în mod deosebit preşcolarii şi elevii 
comunei Conceşti 
 
Parteneri: Consiliul reprezentativ al părinţilor 
         Consiliul elevilor pe şcoală 
         Instituţii partenere: Consiliul Local 
             Biserica 
             Dispensarul uman 
             Poliţia 
             Serviciul de urgenţă 
 
Resurse umane: elevi, cadre didactice, specialişti 
 
Resurse materiale: hârtie tip xerox, makere, saci menajeri, mănuşi, coli duplex, tuş color pentru 
imprimantă, CD-uri, unelte agricole. 
 
Rezultate aşteptate 

 teren curat şi plăcut în jurul şcolilor şi centrului civic 
 puncte de colectare a materialelor refolosibile în funcţie de natura lor (metale, plastic, hârtie, 

sticlă) 
 locuitori mai informaţi şi mai responsabili în raport cu normele şi legislaţia UE privind mediul 

ambiant 
 Fluturaşi, afişe, pliante 
 elevi mai infomaţi şi cu spirit de iniţiativă în asumarea unor roluri în comunitate. 

 
Monitorizare: 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani 
 Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară 
 
Plan de activităţi 

 
Nrc
rt 

Activităţi Durata Locaţia Buget 

1. Popularizarea proiectului 7 aprilie -21 
aprilie 

Primărie 
Cămin cultural 
Şcoală 

hârtie, carioci 

2. Elaborarea unor reguli  cu privire la 
respectarea curăţeniei în instituţii şi 
colectivitate în ceea ce priveşte 
colectarea deşeurilor, precum şi 
importanţa păstrării curăţeniei 
 

7 aprilie - 
21 aprilie 
 

Cămin cultural 
(primarul, medicul 
uman, şeful de 
post) 

 

3. „Ecologiştii în acţiune” – activitate de 
igienizare a şcolilor,  a centrului civic, a 
parcurilor, văruirea pomilor 

21 aprilie 
27 aprilie 

Curtea şcolii 
Centrul civic 
Parcurile 

resurse 
financiare 

4.  Identificarea locurilor unde sunt 
necesare amplasarea containerilor pentru 
colectarea deşeurilor 

5 mai - 
10 mai 

Comuna Conceşti hârtie, harta 
ecologică a 
comunei 

5. Drumeţie „Să ne cunoaştem comuna, pas 
cu pas”  pe itinerariul: Movileni – Dealul 
Popii – izvoare – Poiana – Pădurea 

25 mai Comuna Conceşti  
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Conceşti 
6. „Ziua Mediului” – celebrarea zilei 

mediului prin expoziţie de desene, flori, 
fotografii, fluturaşi, program artistic: 
„Natura în cântec şi vers” 

5 iunie Şcoala cu clasele 
I-VIII Conceşti 
Cămin cultural 

resurse 
financiare, 
hârtie, 
imprimantă, 
coli duplex, 
markere 

7.  Realizarea portofoliului 
Completarea chestionarelor 

Perma-nent 
2 iunie - 
7 iunie 

Şcoala cu clasele 
I-VIII Conceşti 

hârtie 
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Şcoala Manoleasa, Responsabil pentru mediu, investitor în viitor! 
 

 
 
 
 

Şcoala Manoleasa 
 
 

Responsabil pentru mediu, investitor în viitor! 
 
 
 

 
Justificarea proiectului 
Comunitatea este un spaţiu care trebuie să asigure dezvoltarea armonioasă a membrilor ei şi trebuie să 
formeze deprinderi precum aceea de a păstra şi îngriji mediul înconjurător. Proiectul şcolii Manoleasa 
răspunde la nevoia dezvoltării unor principii ecologice în educaţia elevilor prin antrenarea şi 
sprijinirea lor pentru crearea unui mediu curat şi frumos amenajat în comunitatea din care fac parte. 
 
Obiective 
1. Promovarea educaţiei ecologice în scopul păstrării unui mediu curat 
2. Promovarea unor atitudini pozitive faţă de relaţia natură – om – sănătate 
3. Formarea unor trăsături estetice 
4. Crearea unui spaţiu ecologic, a unui ambient plăcut şi curat, în cadrul comunei Manoleasa  
5. Trezirea interesului pentru activităţi de reciclare a deşeurilor şi înfrumuseţare a spaţiului comunei 
 
Activităţi 
1. Contactarea autorităţilor locale pentru a solicita aprobarea, sprijinul şi colaborarea cu şcoala în 
cadrul desfăşurării proiectului. 
2. Identificarea factorilor poluanţi şi alcătuirea unui raport cu observaţii şi recomandări pentru 
diminuarea acestora. 
3. Lansarea proiectului prin realizarea de pliante şi promovarea în cadrul tuturor membrilor 
comunităţii. 
4. Stabilirea şi aprobarea din partea autorităţilor locale a unui spaţiu pentru depozitarea deşeurilor 
(groapa de gunoi) 
5. Procurarea materialelor şi echipamentelor necesare pentru igienizarea şi înfrumuseţarea spaţiului 
comunei şi al şcolii 
6. Desfăşurarea activităţii de ecologizare: 

- colectarea şi sortarea deşeurilor 
- amplasarea coşurilor stradale şi repartizarea pe categorii a spaţiului amenajat gunoaielor 
- igienizarea solului 
- sădirea florilor şi plantarea de puieţi în curtea şcolii 

7. Amplasarea de plancarde cu mesaje sugestive pentru respectarea şi păstrarea şi întreţinerea spaţiului 
igienizat şi frumos amenajat. 
8. Angajarea de către primărie a unui responsabil cu colectarea deşeurilor din pubele 
9. Contactarea unei firme de salubrizare care să asigure transportarea deşeurilor la spaţiul stabilit 
depozitarii lui (groapa de gunoi). 
10. Evaluarea proiectului pentru observarea impactului pe care l-a avut în comunitate 
(chestionar/discuţii cu membrii comunităţii, sau altele. Rămâne de stabilit metoda evaluării) 
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Resurse 
Materiale: Sape, saci mesajeri, pubele, mănuşi, răsad flori şi seminţe flori, puieţi, tonner şi hârtie 
pentru pliante, materiale pentru construcţii (ciment, var) 
Umane: elevi, cadre didactice, părinţi 
 
Parteneri 

- Primăria 
- Dispensarul 
- Poliţia 
- ONG-uri 
- Oameni de afaceri 
- Toate şcolile din comună 

 
Rezultate aşteptate 

- o mai bună cunoaştere a mediului şi a relaţiei om-natură 
- un mediu plăcut privirii omului din zonă 
- respectul pentru mediul înconjurător 
- deprinderi de colectare a deşeurilor 
- îmbunătăţirea relaţiei cadre didactice – părinţi – elevi – comunitate locală 
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Şcoala Dorobanţi, Împreună pentru natură 
 
 
 
SCOALA CU CLS. I-VIII, ‘M. CONSTANTINEANU‘ 
LOC. DOROBANTI 

 
 

 
IMPREUNĂ PENTRU NATURĂ 

 
 
JUSTIFICARE 
Natura este o carte ilustrata cu cele mai diverse tablouri care te determina sa-ti pui necontenit 
intrebari carora sa le cauti asiduu raspunsuri. Niciodata nu surmeneaza , ci dimpotriva este un 
nesecat izvor de energii care te intremeaza : poate tine loc de carte, de profesor sau de 
sfatuitor, este permanent sub ochii si la indemana noastra, trebuie doar sa ne intoarcem ochii 
catre ea si sa ne preocupam sa o pastram si sa o imbogatim continuu prin :reamenajarea 
cimitirului eroilor , a parcului din sat si a spatiului verde din curtea scolii. Prin acest 
parteneriat  scoala- comunitate vom realiza o cale placuta spre cunoasterea reciproca , dar si 
un instrument de completare a educatiei. 
 
SCOP : - implicarea elevilor in activitati de amenajare, protejare si ocrotire 

        - crearea si dezvoltarea relatiei de cooperare cu instituţii locale şi cu membrii comunităţii 
             - dezvoltarea spiritului estetic. 
 
OBIECTIVE:  
1. sa-si dea seama de importanta existentei unui mediu curat in cadrul comunitatii ; 
2. sa-si dezvolte spiritul de colaborare intr-o echipa ; 
3. sa participe direct la actiunile de protejare a mediului si cinstire a eroilor comunitati ; 
4. sa sensibilizeze membrii colectivitatii privind actiunile desfasurate ; 
5. sa mediatizeze actiunile desfasurate prin : brosuri, pliante, ecusoane, revista scolii. 
 
GRUPUL TINTA : - elevii claselor I-VIII ai Scolii Dorobanti, cadre didactice, membrii ai 
comunitatii, parinti 
 
ACTIVITATI : 
 
NR. 
CRT. 

ACTIVITATEA PROPUSA PERIOADA PARTICIPANTI 

1. -intalnirea grupurilor si stabilirea 
programului de activitati 
-mediatizarea proiectului prin afise, 
ecusoane, pliante 

APRILIE Cadre didactice, elevi , 
parinti 

2. -igienizarea si amenajarea spatiului 
verde din jurul scolii 
-igienizarea si amenajarea parcului 
din sat plus activitati de intretinere 

APRILIE Clasele I-IV,invatatori 
 
ClaseleV-VIII, dirigintii 

3. -igienizarea si amenajarea  MAI Clasele V-VIII-cadre 
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cimitirului eroilor 
-cinstirea eroilor neamului-program 
artistic 

didactice 
Clasele I-VIII, cadre 
didactice si invitati ai 
comunitatii 

4. -concursul Campionul mediului 
-informarea comunitatii prin 
publicarea activitatilor in revista 
scolii 

IUNIE ClaseleI-VIII, cadre 
didactice 

5. -excursie Drumetie in ospetie, vizita 
la Scoala cu cls. I-VIII,Cervicesti, 
com.. Eminescu, Botosani 

IUNIE Clasele I-VIII,cadre 
didactice 

 
 
PARTENERI : -Primaria 
                           - Dispensarul 
                           -Biserica 

                           - Politia 
 
RESURSE - UMANE :elevii, cadre didactice 
                   - MATERIALE : hartie, vopsea, var , seminte de flori, saci menajeri, manusi. 
 
REZULTATE ASTEPTATE : 
 - o imbunatatire si ocrotire a mediului inconjurator prin : vopsitul copacilor, plantarea de arbori si 
flori, instalarea casutelor pentru pasari ; 
 - elevii isi insusesc informatii in legatura cu necesitatea implicarii comunitatii in amenajarea si 
pastrarea unui mediu cat mai curat ; 
 - Spirit de echipa ; 
 - Elevi si parinti mai informati despre activitatea scolii. 
 
EVALUAREA : - portofoliul activitatii 
                            - album foto 
  - publicatii in revista scolii a activitatii 
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Şcoala cu clasele I-VIII “Tiberiu Crudu” Nr.1, Tudora, Mlădiţe 
tudorene 
 
 
Şcoala cu clasele I-VIII “Tiberiu Crudu” Nr.1  
Comuna Tudora, judeţul Botoşani 

 
 
 
 

Mlădiţe tudorene 
 

 
 
Titlul:  „Un gând pentru familie şi şcoală” – revistă şcolară (număr special) 
 
Justificare:  

 Nevoia elevilor de a arăta întregii comunităţi activităţile în care ei se implică. 
 Slaba preocupare a familiei în activităţile şcolii. 
 Dorinţa elevilor de a-şi exprima punctul de vedere. 
 Talente care se pierd. 
 Folosirea forţei cuvântului scris. 
 Utilizarea exemplului. 

 
Obiective: 

 Mediatizarea activităţilor şcolii în rândul comunităţii 
 Creşterea responsabilităţii comunităţii faţă de şcoală şi a familiei faţă de educaţia 

propriilor copii 
 Stimularea creativităţii şi identificarea centrelor de interes ale elevilor; dezvoltarea şi 

educarea talentului 
 Creşterea responsabilităţii elevilor 

 
Durată: 3 luni 
 
Grup ţintă: elevii, părinţii şi profesorii. 
 
Parteneri: primăria, consiliul local, bisericile, cabinetele medicale, poliţia, agenţi economici  
 
Activităţi / calendar: 

 Popularizarea proiectului – 2 săptămâni 
 Alegerea colectivului de redacţie şi stabilirea responsabilităţilor – 1 zi 
 Stabilirea structurii, conţinutului revistei - 2 zile 
 Adunarea şi selectarea materialelor – 6 săptămâni 
 Machetare şi tehnoredactare – 3 săptămâni 

 
Resurse: 

- umane: elevi, cadre didactice, părinţi, autorităţi  
- materiale: calculator, imprimantă, hârtie, aparat foto 

 
Evaluare: interviuri, sondaj de opinie, impresii ale cititorilor 
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Şcoala nr. 13 Botoşani, Revista şcolii 
 
Şcoala nr. 13 Botoşani 
 
 
    
     Revista şcolii 
 
 
Proiectul s-a bazat pe dorinţa elevilor de a crea  un mecanism de informare pentru elevi şi pentru 
comunitate care să contribuie la dezvoltarea unei culturi democratice în şcoală. De asemenea, elevii 
doresc să se implice în rezolvarea problemelor şcolii şi ale comunităţii. 
                                                         
Obiectivele proiectului: 

• Dezvoltarea unei culturi democratice în şcoală, prin participarea elevilor la luarea deciziilor, 
prin informare şi responsabilizare 

• Asumarea de responsabilităţi în organizarea unor activităţi extraşcolare 
 

Durata: aprilie –  iunie 2008 
Grup ţintă: elevii şcolii, cadrele didactice, părinţii 
Resurse umane: elevi, cadre didactice 
Resurse materiale: calculatoare, scanner, copiatoare, imprimantă color,  cameră foto digitală,  

 
Activităţi 

- Întâlnirea colectivelor de redacţie şi stabilirea sarcinilor fiecăruia 
- Informarea elevilor cu privire la proiectul „Participarea elevilor : un mod de a trăi 

democraţia”, sondaje de opinie şi interviuri în rândul elevilor 
- Culegerea şi selectarea informaţiilor din viaţa elevilor 
- Tehnoredactarea informaţiilor selectate, a fotografiilor şi distribuirea revistei 
- Evaluarea activităţilor şi a revistei 

 
 
 
Rezultate aşteptate: 

• Revista tipărită 
• Distribuirea revistei în şcoală şi în afara şcolii 
• elaborarea de către elevi a unui regulament propriu al consiliului de redacţie al revistei 

 
Evaluare 
Chestionare cu răspunsuri închise şi cu răspunsuri deschise 
Interviuri 
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Şcoala Coşula, Proiect de educaţie ecologică 
 
 
 
 

Ne pasă de mediu! 
 
 
 
Scopul proiectului 
Formarea unor atitudini şi comportamente pozitive faţă de mediul înconjurător  
 
Obiective : 

• Implicarea elevilor în activităţi colective care să le dezvolte spiritul de echipă şi  capacitatea 
de lucru în grup; 

• Dezvoltarea spiritului civic, prin participarea la rezolvarea unei probleme a comunităţii; 
• Conştientizarea importanţei îngrijirii şi conservării mediului înconjurător; 
• Dezvoltarea colaborării dintre şcoală, autorităţi locale, agenţi economici şi părinţi, în vederea 

organizării unor acţiuni ecologice comune şi a susţinerii educaţiei pentru mediu. 
 
Parteneri:   Consiliul elevilor 

Membri ai comunităţii 

Durata: aprilie - iunie 
 
Activităţi 
- Instruirea echipelor de implementare (protecţia muncii), stabilirea planului de acţiune  
- Sondarea opiniei publice în legătură cu modul de receptare a iniţiativei şcolii 
- Curăţarea zonei: strângerea crengilor, a frunzelor uscate, strângerea gunoaielor, 

amenajarea rondurilor pentru răsaduri de flori 
- Repararea şi vopsirea băncilor 
- Plantarea de flori 
- Instalarea unor panouri şi desene ale elevilor, conţinând mesaje civice sau ecologice 
- Instalarea unor coşuri de gunoi 
- Inaugurarea şi numirea noului părculeţ 
- Evaluarea proiectului 
 
Resurse umane: grupuri de elevi şi diriginţi, părinţi 
 
Resurse materiale: unelte, răsad de flori, puieţi, scânduri, ciment, coşuri de gunoi, saci de gunoi, 
panouri. 
 
Rezultate aşteptate 

• O zonă curată şi frumoasă, amenajată şi îngrijită de elevi; 
• o mai bună legătură între şcoală şi comunitate; 
• noi atitudini şi competenţe formate la elevi: spirit civic, responsabilitate, lucru în grup, 

comunicare, cooperare etc.; 
• sensibilizarea şi informarea comunităţii cu privire la importanţa îngrijirii mediului 

înconjurător. 
 

Diseminarea informaţiei 
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Contacte directe cu elevii şi cadrele didactice etc. 
Cercuri metodice 
Activităţi extraşcolare 
 
Evaluare  
Chestionare de evaluare la finalul proiectului 
Portofoliul proiectului  
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Şcoala Vorona, Educaţie ecologică 
 
 

 
 
 

Educaţie ecologică 
 
 
 
Scopul proiectului 
Formarea unor atitudini şi comportamente pozitive faţă de mediul înconjurător în perspectiva 
dezvoltării durabile 
 
Obiective : 

• Sensibilizarea tuturor elevilor şi membrilor comunităţii cu privire la importanţa unui mediu 
sănătos, pentru om şi pentru societate 

• Conştientizarea importanţei pe care conservarea mediului şi consumul raţional de resurse le au 
pentru viaţa de zi cu zi a comunităţii 

• Dezvoltarea colaborării dintre şcoală, autorităţi locale, agenţi economici şi părinţi, în vederea 
organizării unor acţiuni ecologice comune şi a susţinerii educaţiei pentru mediu 

• Stimularea participării elevilor la înfrumuseţarea mediului înconjurător 
 
Parteneri:   Consiliul elevilor 

Membri ai comunităţii 

Durata: aprilie - iunie 2008 
 
Activităţi 
stabilirea planului de acţiune, pregătirea materialelor necesare 
Pregătirea terenului 
Plantarea florilor şi a copacilor 
Îngrijirea plantelor, irigarea solului 
Construirea şi fixarea băncilor 
Montarea unor panouri cu mesaje educative 
 
Mediatizarea proiectului 
 
Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi 
 
Resurse materiale: plante decorative, scânduri, ciment, coşuri de gunoi, panouri. 
 
Rezultate aşteptate 

• o imagine mai bună a şcolii în comunitate 
• activităţi extraşcolare realizate în natură, activităţi de întreţienre a mediului înconjurător 
• o comunitate mai informată cu privire la educaţia pentru mediul înconjurător şi la dezvoltarea 

durabilă 
 

Diseminarea informaţiei 
Contacte directe cu elevii şi cadrele didactice, pliante, afişe etc. 
Cercuri metodice 
Activităţi extraşcolare 
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Evaluare  

- Chestionare de evaluare la finalul proiectului 
- Portofoliul proiectului  
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Şcoala "M. Constantineanu", Infoşcoala 
 
 
SCOALA CU CLS. I-VIII, ‘M. CONSTANTINEANU‘ 
LOC. DOROBANTI 

 
 

INFOŞCOALA 
 
 

Proiectul a apărut pe fondul lipsei de informare a comunităţii şi a şcolii în legătură cu activităţile 
ambelor. Prin revista şcolii, se doreşte formarea unei imagini mai clare despre tot ce ţine de 
comunitate, precum şi îmbunătăţirea imaginii şcolii în cadrul acesteia. 
 
Obiective:  

• Informarea elevilor şi membrilor comunităţii asupra unor probleme cu caracter general: 
rutiere, de educaţie pentru sănătate, ale cultelor religioase, de mediu etc. 

• Mediatizarea activităţilor deosebite ale şcolii în cadrul comunităţii, pentru o mai bună 
vizibilitate a şcolii în comunitate; 

• Întărirea relaţiei şcoală-comunitate prin ajutor reciproc, prin propunerea de soluţii de rezolvare 
a problemelor comunităţii cu implicarea şcolii şi viceversa 

• Dezvoltarea capacităţilor de comunicare publică a elevilor, de a lucra în echipă şi a spiritului 
de iniţiativă atât a elevilor cât şi a cadrelor didactice 

 
Parteneri:  Consiliul elevilor, Consiliul local, Poliţia locală, Dispensarul medical,  
                    reprezentanţii cultelor religioase 
 
Calendar:   

 23 aprilie – primul număr al revistei 
 5 iunie – număr special dedicat proiectului şcolii „Împreună pentru natură”şi Zilei Mediului  
 apariţii trimestriale 

 
Grup ţintă: elevi şi cadre didactice ale şcolii 
Beneficiari: elevi, cadre didactice, membrii comunităţii 
 
Activităţi: 
           Crearea grupului de elevi şi de cadre didactice care vor constitui „nucleul revistei” 
           Întâlniri între elevi, cadre didactice, parteneri pentru culegerea informaţiilor 
           Elaborarea planului revistei 
           Întâlnire între grupul-nucleu, Consiliul elevilor şi Consiliul profesoral 
           Consultări asupra planului revistei 
           Redactarea articolelor 
           Selectarea articolelor şi a materialelor, pe domenii şi secţiuni 
           Editarea imaginilor/ilustraţia revistei 
           Tehnoredactarea şi corectarea materialelor 
           Stabilirea formatului revistei 
           Tipărirea revistei 
           Promovarea revistei 
           Evaluarea activităţilor 
           Lansarea primului număr al revistei  
           Lansarea numărului special 
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Resurse umane: elevi, cadre didactice 
 
Resurse materiale: 
           Disponibile: calculatoare, cameră foto digitală, imprimantă multifuncţională 
           Necesare: consumabile 
 
Rezultate aşteptate 
           Revista şcolii 
           Elevi cu competenţe de exprimare scrisă 
           Spirit de echipă 
           Elevi şi părinţi mai informaţi despre activitatea şcolii şi despre educaţie, în general 
 
Diseminarea informaţiei 
           Activităţi extraşcolare, Cercuri metodice 
 
Evaluare: Interviuri pe parcursul proiectului, Chestionare de evaluare la finalul proiectului,  
                  portofoliul proiectului 
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Şcoala Vorniceni, Monumente istorice 
 
 

 
Monumente istorice 

 
 
  SCOP 
           Revigorarea tradiţiilor şi a memoriei locale, prin acţiuni de restaurare şi de îngrijire a 
monumentelor istorice şi prin stimularea respectului faţă de înaintaşi 
 

 OBIECTIVE 
• sensibilizarea elevilor şi a membrilor comunităţii cu privire la importanţa monumentelor 

istorice din comună 
• întreţinerea monumentelor istorice şi organizarea unor evenimente de celebrare şi păstrare 

a tradiţiilor 
• îmbunătăţirea schimbului de informaţii între generaţii, pentru dezvoltarea relaţiilor 

comunitare. 
 
Durata: aprilie- iunie 
  
RESURSE    materiale      vopsea, ceară, unelte pentru curăţenie, hârtie copiator, markere, tuş 
imprimantă etc. 
                         umane: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii               
 
GRUP ŢINTĂ :   elevi din  clasele  IV – VIII 
 
BENEFICIARI :   toţi elevii şcolii; cadrele didactice ale şcolii; 
                               comunitatea; 
                        
REZULTATE:         monumente îngrijite; 
                                elevi şi membri ai comunităţii mai conştienţi de valoarea istorică şi culturală a 
monumentelor din comună; 
                               
 
ACTIVITĂŢI 
Vizite la meşteri populari 
Procurarea şi pregătirea materialelor pentru atelierele de lucru 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de întreţinere 
Activităţi extraşcolare 
Popularizarea prin cercuri pedagogice şi comisii metodice 
 
 
 
EVALUARE:       raport, chestionare                                
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Şcoala Roma, Situl comunei 
 
 
    

Situl comunei Roma 
 
 
 
Justificare 
Nevoia unei "cărţi de vizită" a comunei. 
Situl reprezintă un instrument foarte util şi eficient de comunicare şi de prezentare, uşor de întreţinut, 
de actualizat sau de modificat. Pentru elevi, este un exerciţiu de valorificare a noilor tehnologii din 
perpsectiva relaţiei şcoală-comunitate 
 

OBIECTIVE 
• Crearea unei "cărţi de vizită" a comunei şi a şcolii, a unui sit de prezentare; 
• Valorificarea sitului ca mecanism de informare a elevilor şi comunităţii cu privire la 

evenimente şi aspecte generale legate de şcoală şi de comunitate. 
• Dezvoltarea capacităţilor elevilor de prelucrare a informaţiei, de exprimare scrisă, de 

argumentare a opiniilor. 
• Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă, a spiritului de iniţiativă, a capacităţii de rezolvare 

de probleme. 
 

Durata: aprilie - iunie  
 
Grup ţintă: elevii din clasele V-X, cadrele didactice, părinţii 
 
Beneficiari: elevii, cadrele didactice, membrii comunităţii 
 
Resurse umane: elevi, cadre didactice 
 
Resurse materiale: calculatoare, scanner, imprimantă,  cameră foto digitală, consumabile 
 
REZULTATE:        situl comunei; 
                                elevi şi membri ai comunităţii mai informaţi cu privire la viaţa şcolii şi a 
cmunităţii; 
spirit de iniţiativă şi capacităţi de lucru cu informaţia (la elevi) 
                               
 
ACTIVITĂŢI 
analiza şi planificarea activităţilor, distribuirea sarcinilor 
Crearea structurii sitului 
Culegere de informaţii pentru site 
Lucru cu informaţia, realizarea sitului 
Actualizare şi întreţinere 
Sondarea opiniei elevilor şi membrilor comunităţii 
 
EVALUARE:       interviuri, date privind situl 
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