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- ediția a V-a -
“EDUCAȚIA“EDUCAȚIA –– ARTA DE A FACE BINE”ARTA DE A FACE BINE”

Proiect educațional dedicat savantului
Emil Racoviță – mentorul liceului nostru

“EDUCAȚIA“EDUCAȚIA –– ARTA DE A FACE BINE”ARTA DE A FACE BINE”

Proiect educațional dedicat savantului
Emil Racoviță – mentorul liceului nostru

- ediția a V-a -
“EDUCAȚIA“EDUCAȚIA –– ARTA DE A FACE BINE”ARTA DE A FACE BINE”

Proiect educațional dedicat savantului
Emil Racoviță – mentorul liceului nostru

“EDUCAȚIA“EDUCAȚIA –– ARTA DE A FACE BINE”ARTA DE A FACE BINE”

Proiect educațional dedicat savantului
Emil Racoviță – mentorul liceului nostru



1.“EDUCAȚIA – ARTA DE A FACE BINE” - conferința pe tema
importanței educației in lumea modernă

- “Aventura de dincolo de școală” - sesiune de comunicări pe
teme de inovație didactică: utilizarea mediului înconjurător ca metodă
de predare-învățare, prin lecții outdoors

- “Calea spre (re)cunoaștere europeană” - seminar de formare in
vederea pregătirii pentru obținerea titlului de Scoală Europeană

2.“FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU ADEVĂRUL” - sesiune de comunicări
științifice la matematică pentru elevi

3.“GOLDEN TICKET” - spectacol dedicat noilor discipoli ai lui Emil
Racoviță, in cadrul Balului Bobocilor 2015
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 Colecție de proiecte didactice utilizând metoda învățării in
afara spațiului clasei

 Îndrumar pentru pregătirea candidaturii in vederea
obținerii distincției de Școală Europeană

 Publicație cuprinzând lucrările participante la Sesiunea de
comunicări “Față în față cu adevărul”

 Broșură cuprinzând lucrările premiate in cadrul activității
“Față in față cu adevărul”
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PROIECT cu finantare europeană

ERASMUS+

EUROPEAN STUDENTS RED ROOF

Parteneriat cu FUNDAȚIA ECHO, Baia Mare

Partenerii straini:Partenerii straini:

KÖŞKLÜDERE ORTAOKULU ( Turcia)

Hellenic Regional Development Center (Grecia)

Istituto Istruzione Superiore E. Usuelli Ruzza(Italia)
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Principalele activități
• Intalniri de proiect intre partenerii internationali

• SESIUNI DE INSTRUIRE a voluntarilor pentru intervenție
in situații de urgență si calamități (cutremur, incendiu)
sustinute de reprezentanti ISU MM si SMURD.

• Studii de caz și anchete realizate de voluntarii Echo (elevi ai
LiceuluiTeoretic Emil Racovita) asupra unor situații de
dezastre naturale din județ (incendii, inundatii, alunecari de
teren)

• Simulare de cutremur si incendiu in liceu, realizata in
parteneriat cu ISU MM.
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 Învățarea prin schimbul de experiență

 Dezvoltarea relațiilor de parteneriat străin

 Dezvoltarea spiritului civic și a simțului datoriei comunitare

 Cunoașterea riscurilor specifice cazurilor de dezastre naturale

 Formarea de ablități și deprinderi utile pentru acordarea a

jutorului in situații de urgență

 Promovarea practicii voluntariatului in rândul tinerilor

RezultateleRezultatele proiectuluiproiectului

 Învățarea prin schimbul de experiență

 Dezvoltarea relațiilor de parteneriat străin

 Dezvoltarea spiritului civic și a simțului datoriei comunitare

 Cunoașterea riscurilor specifice cazurilor de dezastre naturale

 Formarea de ablități și deprinderi utile pentru acordarea a

jutorului in situații de urgență

 Promovarea practicii voluntariatului in rândul tinerilor



Proiectul european Erasmus +Proiectul european Erasmus +

ÎMPREUNĂ PENTRU UN VIITOR PROFESIONAL EUROPEANÎMPREUNĂ PENTRU UN VIITOR PROFESIONAL EUROPEAN

BENEFICIARUL PROIECTULUI:

Finanțat de Uniunea Europeană prin programul

Proiectul european Erasmus +Proiectul european Erasmus +

ÎMPREUNĂ PENTRU UN VIITOR PROFESIONAL EUROPEANÎMPREUNĂ PENTRU UN VIITOR PROFESIONAL EUROPEAN

BENEFICIARUL PROIECTULUI:



Pentru activitățile de turism

PARTENERI INTERNATIONALIPARTENERI INTERNATIONALI
MAREA BRITANIE, THE STAY CLUB – Londra
SPANIA, HOTEL ALIXARES, CORONA, NAVAS- Granada



F1 – The Stay Club – Londra, UK – 12 elevi + 1 însoțitor, clasa
a X-a, Tehnician în turism, Perioada: aprilie 2016

F 2 – Trei hoteluri, Granada, ES – 12 elevi + 1 însoțitor, clasa
a X-a,

Tehnician în turism, Perioada: Februarie 2017

Domeniul proiectului: TURISM ȘI ALIMENTAȚIETURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Beneficiari: 138138 elevi care vor desfășura stagii de practicăelevi care vor desfășura stagii de practică

Perioada de implementare: 20152015 –– 20172017

Bugetul proiectului:312000312000 EUREUR

F1 – The Stay Club – Londra, UK – 12 elevi + 1 însoțitor, clasa
a X-a, Tehnician în turism, Perioada: aprilie 2016

F 2 – Trei hoteluri, Granada, ES – 12 elevi + 1 însoțitor, clasa
a X-a,

Tehnician în turism, Perioada: Februarie 2017



https://www.youtube.com/watch?v=C_kifORY5KI

https://www.youtube.com/watch?v=fnKE63sOOy0

https://www.youtube.com/watch?v=M9en_zPFmqs

https://www.youtube.com/watch?v=C_kifORY5KI

https://www.youtube.com/watch?v=fnKE63sOOy0

https://www.youtube.com/watch?v=M9en_zPFmqs



,, Ziua Armatei României în școli ” - Campania MAN



15 oct 2015
Am sansa sa prezint

colegilor
,, Eroul meu”

Rezultate:
Prezentare de interviuri ,

fotografii, filmulete, in
cadrul orelor de dirigentie

1-5oct 2015
Diseminarea Campaniei

MAN
,, Ziua Armatei

Romaniei in scoli ”

Rezultate:
1000 de elevi  si 70 de

profesori raspund,,
Prezent,, la Campania

MAN  prin propriul
proiect

8-15 oct 2015
Pe urmele eroului

meu…
Rezultate

Colectarea de marturii
despre ,, Eroul meu”

15 oct 2015
Am sansa sa prezint

colegilor
,, Eroul meu”

Rezultate:
Prezentare de interviuri ,

fotografii, filmulete, in
cadrul orelor de dirigentie



22 oct 2015
,, Ziua Armatei Romaniei in scoli ”
activitate la Liceul Teoretic ,,Emil

Racovita ”
Rezultate:

•Militarii prezinta celor 1000 de elevi
echipamente militare
•Intalnire in sala de sport a elevilor si
profesorilor cu un  istoric, un veterani
de razboi, doi militari participanti la
misiuni  in Teatru de Operatiuni din
Afganistan
•Expozitie de fotografii  cu tematica
specifica

16-21 oct 2015
Prezint LUMII
,, Eroul meu”

Rezultate:
•Expozitie in
incinta scolii
• facebook

•Site-ul scolii

22 oct 2015
,, Ziua Armatei Romaniei in scoli ”
activitate la Liceul Teoretic ,,Emil

Racovita ”
Rezultate:

•Militarii prezinta celor 1000 de elevi
echipamente militare
•Intalnire in sala de sport a elevilor si
profesorilor cu un  istoric, un veterani
de razboi, doi militari participanti la
misiuni  in Teatru de Operatiuni din
Afganistan
•Expozitie de fotografii  cu tematica
specifica

25 oct 2015
Ziua Armatei Romaniei
,,O floare in  memoriam

Eroului meu”
Rezultate:

Gesturi in memoriam
,,eroului meu ,, o floare,

un steag tricolor, o
lumanare la mormantul

său, sau la un
monument!



PROGRAMUL MONDIAL ECO-
SCHOOLS / ECO-ŞCOALA

LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIȚĂ
2003-2015



ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016

• Remember ECO-ȘCOALA-retrospectivă 2003-2015
– Popularizarea programului în rândul elevilor de clasa a IX-a

• Un altfel de Crăciun…
– Confecționarea de podoabe de brad și daruri Eco

• Natura printre rânduri si culoare
– Creații literar artistice cu mesaj Eco

• Eco-Mărțișor
– Confecționarea de mărțișoare Eco

• Earth Hour!!!
• Grădinăritul ecologic!

– Intreținerea spatțului verde a școlii prin refolosirea apei pluviale
• Moda secolului XXI....

– Obiecte vestimentare, accesorii realizate din material reciclabile

• Eco Mob
– Mesaje eco intr-un glob uman
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REZULTATE AȘTEPTATE

• Redobândirea în 2016 a  titlului de Eco-Şcoală
• Redobândirea distincției internaționale Steagul Verde
• Conştientizarea elevilor asupra problemelor de mediu

şi necesitatea reciclării materialelor
• Dezvoltarea creativităţii, spiritului critic, a  capacităţii

de a lucra în echipă şi de a lua lua decizii pentru
atingerea scopului propus;

• Dobândirea unui comportament ecologic în rândul
elevilor

• Realizarea unor expoziții cu produse ale elevilor
• Dezvoltarea ideii de „Cetăţean European”

• Redobândirea în 2016 a  titlului de Eco-Şcoală
• Redobândirea distincției internaționale Steagul Verde
• Conştientizarea elevilor asupra problemelor de mediu

şi necesitatea reciclării materialelor
• Dezvoltarea creativităţii, spiritului critic, a  capacităţii

de a lucra în echipă şi de a lua lua decizii pentru
atingerea scopului propus;

• Dobândirea unui comportament ecologic în rândul
elevilor

• Realizarea unor expoziții cu produse ale elevilor
• Dezvoltarea ideii de „Cetăţean European”



PROIECTUL “ARIPI DE POVESTE”
Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”

„Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom
renunţa.”      (Fernando Savater)



ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

START !START ! DARUIESTE O CARTE CELUI DE
LANGA TINE

DARUIESTE O CARTE CELUI DE
LANGA TINE

DARUIESTE ODARUIESTE O
CARTE…BIBLIOTECII LICEULUICARTE…BIBLIOTECII LICEULUI



150 DE ELEVI VOLUNTARI
IMPLICATI si 20 de

cadre didactice
10 CARTI Noaptea, Elie

Wiesel donate
bibliotecii liceului

Participare la Concursul
National Europa, casa

noastra – faza
nationala

REZULTATE ASTEPTATEREZULTATE ASTEPTATE

150 DE ELEVI VOLUNTARI
IMPLICATI si 20 de

cadre didactice
10 CARTI Noaptea, Elie

Wiesel donate
bibliotecii liceului

Participare la Concursul
National Europa, casa

noastra – faza
nationala





Clasa a IX-a
Bunele maniere - concurs

Rezultate
- Realizarea broșurii Bunele

Maniere cu produsel activității
elevilor rezultate în urma

concursului

- Implicarea a 100 de elevi din clasele
a IX-a în cadrul concursului Bunele

Maniere

Clasa a X-a
Ținuta în lume – masă rotundă

Rezultate
- Prezentarea de către elevi a minim
10 ținute adecvate în diverse situații

- Implicarea a 10 de elevi din clasele
a X-a în cadrul activității

Clasa a IX-a
Bunele maniere - concurs

Rezultate
- Realizarea broșurii Bunele

Maniere cu produsel activității
elevilor rezultate în urma

concursului

- Implicarea a 100 de elevi din clasele
a IX-a în cadrul concursului Bunele

Maniere

Clasa a X-a
Ținuta în lume – masă rotundă

Rezultate
- Prezentarea de către elevi a minim
10 ținute adecvate în diverse situații

- Implicarea a 10 de elevi din clasele
a X-a în cadrul activității



Clasa a XI- A
Moral și estetic în literatură

Rezultate

•Prezentarea a 5 piese de teatru
•Implicarea a 50 de elevi în cadrul
activității

Clasa a XII –A
De vorbă cu specialistul

Rezultate
Realizarea a 10 interviuri cu specialiști

din  diverse domenii
Implicarea a 200 de elevi în cadrul

activității

Clasa a XI- A
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Rezultate

•Prezentarea a 5 piese de teatru
•Implicarea a 50 de elevi în cadrul
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Clasa a XII –A
De vorbă cu specialistul

Rezultate
Realizarea a 10 interviuri cu specialiști

din  diverse domenii
Implicarea a 200 de elevi în cadrul

activității



PROIECTE  EDUCAȚIONALE
CATEDRA DE LIMBA SI
LITERATURA ROMÂNĂ

PROIECTE  EDUCAȚIONALE
CATEDRA DE LIMBA SI
LITERATURA ROMÂNĂ



AMINTIRI DINTR-UN TABLOU

Proiectul - concurs „Amintiri
dintr-un tablou”

Coordonator: Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»
prin programul anual de finanţări nerambursabile de la bugetul local
acordate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul
cultural

Partener: Liceul Teoretic “Emil Racoviță”, Baia Mare

Proiectul - concurs „Amintiri
dintr-un tablou”

Coordonator: Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»
prin programul anual de finanţări nerambursabile de la bugetul local
acordate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul
cultural

Partener: Liceul Teoretic “Emil Racoviță”, Baia Mare



ACTIVITĂȚI PROPUSE:
o Popularizarea concursului printre elevii Liceului Teoretic

“Emil Racoviță”, Baia Mare -15.09. 2015 – 01.10.2015

o Desfăşurarea vizitelor colective de documentare cu clasele a
IX-a la Muzeul Judeţean de Artă în vederea înțelegerii
tematicii de concurs - 30.09.2015 – 23.10.2015

o Vizite individuale efectuate de elevi la Muzeul Judeţean de
Artă în vederea unei analize mai detaliată a operei de artă
care va fi aleasă de către elev pentru redactarea eseului -
30.09.2015 – 23.10.2015

o Redactarea eseurilor pentru concurs

o Preluarea şi jurizarea eseurilor la nivelul şcolilor participante
- 26.10.2015 – 13.11.2015

o Activitatea de premiere - 03.12.2015

o Popularizarea concursului printre elevii Liceului Teoretic
“Emil Racoviță”, Baia Mare -15.09. 2015 – 01.10.2015

o Desfăşurarea vizitelor colective de documentare cu clasele a
IX-a la Muzeul Judeţean de Artă în vederea înțelegerii
tematicii de concurs - 30.09.2015 – 23.10.2015

o Vizite individuale efectuate de elevi la Muzeul Judeţean de
Artă în vederea unei analize mai detaliată a operei de artă
care va fi aleasă de către elev pentru redactarea eseului -
30.09.2015 – 23.10.2015

o Redactarea eseurilor pentru concurs

o Preluarea şi jurizarea eseurilor la nivelul şcolilor participante
- 26.10.2015 – 13.11.2015

o Activitatea de premiere - 03.12.2015



REZULTATELE POT FI :

 ◾Premiul I – 300 lei;
 ◾Premiul II – 200 lei;
 ◾Premiul III – 100 lei;
 ◾16 menţiuni în valoare de 50 lei fiecare.

 ◾Premiul I – 300 lei;
 ◾Premiul II – 200 lei;
 ◾Premiul III – 100 lei;
 ◾16 menţiuni în valoare de 50 lei fiecare.



PRINTRE SCRIITORI ȘI CĂRȚI

Proiectul “Printre scriitori și
cărți”

Coordonator : catedra de limba și literatura română
din Liceul Teoretic “Emil Racoviță”, Baia Mare

Proiectul “Printre scriitori și
cărți”

Coordonator : catedra de limba și literatura română
din Liceul Teoretic “Emil Racoviță”, Baia Mare



ACTIVITĂȚI PROPUSE:
 Participarea la Expoziția Internaționala ”Învingător prin

artă, Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă”,
Concursul Naţional de creaţie literară şi plastică
„Autoportretul”, Concursul Naţional „Europa, casa
noastră”, Concursul de creaţie literară şi plastică „Flori
de gând împotriva violenţei”, Concursul „Scriitor pentru
o zi”.

 „O carte în 10 minute” – prezentări de carte aparținând
scriitorilor contemporani

 Realizarea unor volume cu creațiile elevilor :
“Exercițiu de imaginație” (vol. VI) – volum cu basme

create de elevi și „Gânduri de început… gânduri de
final” – broșură realizată de elevii claselor a IX-a și a
XII-a

 Participarea la Expoziția Internaționala ”Învingător prin
artă, Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă”,
Concursul Naţional de creaţie literară şi plastică
„Autoportretul”, Concursul Naţional „Europa, casa
noastră”, Concursul de creaţie literară şi plastică „Flori
de gând împotriva violenţei”, Concursul „Scriitor pentru
o zi”.

 „O carte în 10 minute” – prezentări de carte aparținând
scriitorilor contemporani

 Realizarea unor volume cu creațiile elevilor :
“Exercițiu de imaginație” (vol. VI) – volum cu basme

create de elevi și „Gânduri de început… gânduri de
final” – broșură realizată de elevii claselor a IX-a și a
XII-a



REZULTATELE AȘTEPTATE:

 Obținerea unor premii la concursurile amintite;

 Stimularea interesului pentru lectură;

 Dezvoltarea orizontului cultural prin cunoașterea bio-
bibliografiei unor scriitori contemporani din literatura
română și universală;

 Publicarea și popularizarea unor broșuri cu creațiile
elevilor.

 Obținerea unor premii la concursurile amintite;

 Stimularea interesului pentru lectură;

 Dezvoltarea orizontului cultural prin cunoașterea bio-
bibliografiei unor scriitori contemporani din literatura
română și universală;

 Publicarea și popularizarea unor broșuri cu creațiile
elevilor.



Teatrul – un joc al ideilor

Festival regional de teatru
pentru licee, Ed.V

Liceul Teoretic “Emil
Racoviţă”

Festival regional de teatru
pentru licee, Ed.V

Liceul Teoretic “Emil
Racoviţă”



Activitatile proiectului:
promovarea festivalului de teatru;

inscrierea in festival;
selectarea trupelor de teatru;
finala festivalului de teatru ;



Finala festivalului de teatru „Teatrul – un joc al ideilor” va avea
loc pe scena Teatrului Municipal din Baia Mare, finală în care

au participat 4 trupe calificate şi trupa de teatru din liceul
organizator.

Participarea a 150 de elevi in festival si a 100 de elevi voluntari
in organizarea lui





Decembrie 2015
Ateliere creativo-ludice pe tema Crăciunului

(prezentări power-point comice, sketch-uri, joc de
rol, la chasse aux trésors – glume, cântece, creații
în versuri, anagrame, etc), în parteneriat cu Şcoala

Octavian Goga
 Expoziție tematică de produse cu tentă veselă –

“Cel mai trăsnit Moș Crăciun”
 Ianuarie 2016

Publicaţie în limba franceză cuprinzând creaţiile
elevilor - “Mes hivers de jadis”
Invăţarea limbilor străine prin activităţi ludice -
dezbatere

Decembrie 2015
Ateliere creativo-ludice pe tema Crăciunului

(prezentări power-point comice, sketch-uri, joc de
rol, la chasse aux trésors – glume, cântece, creații
în versuri, anagrame, etc), în parteneriat cu Şcoala

Octavian Goga
 Expoziție tematică de produse cu tentă veselă –

“Cel mai trăsnit Moș Crăciun”
 Ianuarie 2016

Publicaţie în limba franceză cuprinzând creaţiile
elevilor - “Mes hivers de jadis”
Invăţarea limbilor străine prin activităţi ludice -
dezbatere



• Realizarea de produse specifice: desene, schiţe cu
Moş Crăciun, sketchuri, ppt uri, anagrame,
rebusuri.

• Editarea volumului în limba franceză:

• Editarea creaţiilor de la ateliere şi cuprinderea lor
ca articole distincte în revista bilingvă

• Realizarea unei cu tentă veselă, unde
vor fi expuse cele mai “rigolo/funny” produse, ca
mai apoi acestea să fie dăruite elevilor de la şcoala
parteneră/Caselor de copii

• Realizarea de produse specifice: desene, schiţe cu
Moş Crăciun, sketchuri, ppt uri, anagrame,
rebusuri.

• Editarea volumului în limba franceză:

• Editarea creaţiilor de la ateliere şi cuprinderea lor
ca articole distincte în revista bilingvă

• Realizarea unei cu tentă veselă, unde
vor fi expuse cele mai “rigolo/funny” produse, ca
mai apoi acestea să fie dăruite elevilor de la şcoala
parteneră/Caselor de copii



Hour of Code
O oră de programare

pentru fiecare!
130.602.739 de persoane au încercat la nivel mondial

să descopere
tainele programării

și a tehnologiei computerelor!

130.602.739 de persoane au încercat la nivel mondial
să descopere

tainele programării
și a tehnologiei computerelor!

Oricine poate învăța!
Încearcă și tu!



Hour of Code
O oră de programare

pentru fiecare!

Scop:
Apropierea elevilor de

programare

Activități:
Parcurgerea unui
tutorial on-line

Perioada:
7-13 decembrie 2015

Scop:
Apropierea elevilor de

programare

Activități:
Parcurgerea unui
tutorial on-line

Perioada:
7-13 decembrie 2015



Hour of Code
O oră de programare

pentru fiecare!

Rezultate așteptate:
Implicarea tuturor elevilor, la orele de

Tic/Informatică, în parcurgerea on-line a unui
tutorial de introducere în programare pentru

dezvoltarea competențelor de programare.

Rezultate așteptate:
Implicarea tuturor elevilor, la orele de

Tic/Informatică, în parcurgerea on-line a unui
tutorial de introducere în programare pentru

dezvoltarea competențelor de programare.

Oricine poate învăța!
Încearcă și tu!



Viața … un joc serios!?

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, Baia Mare



Activități
Nr.  crt. Denumirea activității Forma de organizare Perioada

1. “Celebrități … de curând apuse” Vizionare film documentar “Amy” Septembrie 2015

2. Alternative sănătoase Excursie dedicată Zilei Mondiale a Mersului pe jos 15 Octombrie 2015

3. Curajul de a spune NU! Vizită la Planning Octombrie 2015

4. Viața mea … libertate fără gratii!!!
Dar viața lor…?

Vizită grup de elevi la Penitenciar
Masă rotundă

Noiembrie 2015

5. Activități de dezvoltare personală:
• Cum  să faci față stresului
• Comunicarea asertivă
• Autocunoașterea
• Stil de viață sănătos

Lucru pe echipe
Ore de dirigenție de tip out-door

Decembrie 2015–
Aprilie 2016

Activități de dezvoltare personală:
• Cum  să faci față stresului
• Comunicarea asertivă
• Autocunoașterea
• Stil de viață sănătos

6. Efectele substanțelor cu risc Integrarea în cadrul orelor de chimie de la clasă a
efectelor substanțelor cu risc(seturi de probleme,
fișe de lucru, planuri de lecție)

Octombrie 2015 –
Aprilie 2016

7. Viața mea contează! Chestionar pe tema ”Viața mea contează!”
Concurs ”Viața mea … un joc serios!”
Studiu – ”Viața mea contează!”

Aprilie 2016



Rezultate așteptate

 Dezbaterea filmului – documentar Amy, în cadrul următoarei ore de dirigenție
 Deplasare în Parcul Municipal ”Regina Maria” de Ziua Mondială a Mersului de

Jos, în scopul formarii de alternative de viață sănătoasă la tineri
 Studiu – interpretarea rezultatului chestionarului pe tema ”Viața mea

contează!”
 Fișe de lucru aplicative pe problematica substanțelor de risc la disciplinele:

chimie, biologie, psihologie, limbi, etc.
 Realizarea de lecții în afara spațiului școlar
 Conceperea unui mini jurnal al proiectului(impresii, fotografii, desene, colaje)

 Dezbaterea filmului – documentar Amy, în cadrul următoarei ore de dirigenție
 Deplasare în Parcul Municipal ”Regina Maria” de Ziua Mondială a Mersului de

Jos, în scopul formarii de alternative de viață sănătoasă la tineri
 Studiu – interpretarea rezultatului chestionarului pe tema ”Viața mea

contează!”
 Fișe de lucru aplicative pe problematica substanțelor de risc la disciplinele:

chimie, biologie, psihologie, limbi, etc.
 Realizarea de lecții în afara spațiului școlar
 Conceperea unui mini jurnal al proiectului(impresii, fotografii, desene, colaje)



QUARC - Energie sănătoasă
•• 16 septembrie  Ziua stratului de ozon16 septembrie  Ziua stratului de ozon ––Expoziţie cu afişe cu fenomene fizice din viaţa cotidiană
•• 16 octombrie ziua Interaţională a ALIMENTAŢIEI SĂNĂTOASE16 octombrie ziua Interaţională a ALIMENTAŢIEI SĂNĂTOASE --ChestionareChestionare “Stil de via“Stil de viaţăţă ssăănnătoaătoassăă””
•• 14 decembrie14 decembrie TRĂIM CU RADIAŢIA –împărţire de pliante
• Februarie- DDăăruieruieşşte naturii din energia tate naturii din energia ta --ziua curaţenieiziua curaţeniei
•• 8 marti8 martiee FEMEILEFEMEILE ŞŞII ŞŞTIINTIINŢŢAA-- afişe informativeafişe informative
•• MartieMartie UUmbrembre şşii energia luminoasăenergia luminoasă––ActivităţiActivităţi out doorout door
•• 21 MARTIE Ziua Poliţiei21 MARTIE Ziua Poliţiei ––EnergyAEnergyA şi MIŞCAREAşi MIŞCAREA ActivităţiActivităţi out doorout door ,,
Pliante,Pliante, “S“Să întrebăm specialiştiiă întrebăm specialiştii :: Cum să circul corect cu  mopedulCum să circul corect cu  mopedul ?”?”
•• ApaApa ––Energia apeiEnergia apei--prezentări pptprezentări ppt
•• MARTIEMARTIE ORA PământuluiORA Pământului ––ActivităţiActivităţi out doorout door
•• 2APRILIE Ziua Interna2APRILIE Ziua Internaţţionalionalăă a ca căărrţloţlorr ––PPledoarie pentru cledoarie pentru cărţile de ştiinţăărţile de ştiinţă
•• 77 APRILIEAPRILIE Dezbatere/masă rotundă- APRILIE- ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII

•• 22APRILIE22APRILIE Ziua PământuluiZiua Pământului ––excursie şi realizare de instantaneeexcursie şi realizare de instantanee ““Fizica şi viaţa cotidiană”
•• 9 mai9 mai ––CăCăllăătorie virtualtorie virtualăă prin muzeele lumiiprin muzeele lumii ––CERN , ELICERN , ELI ......
•• 2222MAIMAI -- ZIUA  INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢIIZIUA  INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢII EnergiaEnergia şşii sscchhimbărileimbările climatice/climatice/ Munca înMunca în
grădina  buniciigrădina  bunicii--vivizită la grădini ecologicezită la grădini ecologice
•• 5 iunie5 iunie ZiuaZiuaMediuluiMediului––excursie şi realizare de instantaneeexcursie şi realizare de instantanee ““Expoziţie cu afişe cu fenomene fizice

din viaţa cotidiană”

•• 16 septembrie  Ziua stratului de ozon16 septembrie  Ziua stratului de ozon ––Expoziţie cu afişe cu fenomene fizice din viaţa cotidiană
•• 16 octombrie ziua Interaţională a ALIMENTAŢIEI SĂNĂTOASE16 octombrie ziua Interaţională a ALIMENTAŢIEI SĂNĂTOASE --ChestionareChestionare “Stil de via“Stil de viaţăţă ssăănnătoaătoassăă””
•• 14 decembrie14 decembrie TRĂIM CU RADIAŢIA –împărţire de pliante
• Februarie- DDăăruieruieşşte naturii din energia tate naturii din energia ta --ziua curaţenieiziua curaţeniei
•• 8 marti8 martiee FEMEILEFEMEILE ŞŞII ŞŞTIINTIINŢŢAA-- afişe informativeafişe informative
•• MartieMartie UUmbrembre şşii energia luminoasăenergia luminoasă––ActivităţiActivităţi out doorout door
•• 21 MARTIE Ziua Poliţiei21 MARTIE Ziua Poliţiei ––EnergyAEnergyA şi MIŞCAREAşi MIŞCAREA ActivităţiActivităţi out doorout door ,,
Pliante,Pliante, “S“Să întrebăm specialiştiiă întrebăm specialiştii :: Cum să circul corect cu  mopedulCum să circul corect cu  mopedul ?”?”
•• ApaApa ––Energia apeiEnergia apei--prezentări pptprezentări ppt
•• MARTIEMARTIE ORA PământuluiORA Pământului ––ActivităţiActivităţi out doorout door
•• 2APRILIE Ziua Interna2APRILIE Ziua Internaţţionalionalăă a ca căărrţloţlorr ––PPledoarie pentru cledoarie pentru cărţile de ştiinţăărţile de ştiinţă
•• 77 APRILIEAPRILIE Dezbatere/masă rotundă- APRILIE- ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII

•• 22APRILIE22APRILIE Ziua PământuluiZiua Pământului ––excursie şi realizare de instantaneeexcursie şi realizare de instantanee ““Fizica şi viaţa cotidiană”
•• 9 mai9 mai ––CăCăllăătorie virtualtorie virtualăă prin muzeele lumiiprin muzeele lumii ––CERN , ELICERN , ELI ......
•• 2222MAIMAI -- ZIUA  INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢIIZIUA  INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢII EnergiaEnergia şşii sscchhimbărileimbările climatice/climatice/ Munca înMunca în
grădina  buniciigrădina  bunicii--vivizită la grădini ecologicezită la grădini ecologice
•• 5 iunie5 iunie ZiuaZiuaMediuluiMediului––excursie şi realizare de instantaneeexcursie şi realizare de instantanee ““Expoziţie cu afişe cu fenomene fizice

din viaţa cotidiană”



QUARC - Energie sănătoasă
• expoziţie cu desene/poze/alte produse având

tema Fizica şi viaţa cotidiană
• Portofolii cu fenomene fizice din viaţa cotidiană
• Proiecte participante la concursul CFAC ,PHI
• Expoziţie cu afişe cuprinzând fenomenele fizice

din viaţa cotidiană
• Articole publicate în revistele şcolii de ştiinţă

QUARC,  FIZICA şi CHIMIA LA ZI

• expoziţie cu desene/poze/alte produse având
tema Fizica şi viaţa cotidiană

• Portofolii cu fenomene fizice din viaţa cotidiană
• Proiecte participante la concursul CFAC ,PHI
• Expoziţie cu afişe cuprinzând fenomenele fizice

din viaţa cotidiană
• Articole publicate în revistele şcolii de ştiinţă

QUARC,  FIZICA şi CHIMIA LA ZI





TRTRĂĂIM CU RADIAIM CU RADIAŢŢIAIA

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare

PROIECT TRANSDISCIPLINAR FIZICĂ CHIMIE BIOLOGIE



ACTIVITĂŢI
Dezbatere “RADIAŢIA- pro şi contra”
Lecţii transdisciplinare



REZULTATE AŞTEPTATE
• Realizarea unor portofolii, pliante, postere
• Panouri informative despre radiaţia din

viaţa cotidiană
• Articole publicate în revistele şcolii de

ştiinţă “QUARC” , “FIZICA şi CHIMIA LA ZI”

• Realizarea unor portofolii, pliante, postere
• Panouri informative despre radiaţia din

viaţa cotidiană
• Articole publicate în revistele şcolii de

ştiinţă “QUARC” , “FIZICA şi CHIMIA LA ZI”



Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, Baia Mare



Ziua mondială a alimentaţiei – 16 octombrie- sondaj de opinie

ZIUA PORȚILOR DESCHISE - Activități practice în cadrul laboratoarelor de
chimie

Dezbatere “Sunt ceea ce consum “

Expoziţie de produse ale elevilor –postere, pliante, broşuri



Realizarea unor portofolii, postere, pliante, broşuri

Prezentarea în consiliul profesoral a rezultatelor
chestionarelor

Articole publicate în revistele şcolii de ştiinţă “QUARC” ,
“FIZICA şi CHIMIA LA ZI”
Articole publicate în revistele şcolii de ştiinţă “QUARC” ,
“FIZICA şi CHIMIA LA ZI”



CAUZA NOASTRĂ COMUNĂ

Educaţie ecologică şi colaborare
fără frontiere în zona Tisei
Superioare

Liceul Teoretic “ Emil Racoviţă” Baia
Mare

Educaţie ecologică şi colaborare
fără frontiere în zona Tisei
Superioare

Prof. Kato Gabriela
Mic Valeria
Chiş Mihaela
Tinc Luminiţa



ACTIVITĂŢI

ACTIVITATI TEORETICE
• Informarea şi documentarea elevilor
• Completarea fişelor de concurs

ACTIVITATI PRACTICE
• Munca pe teren,excursii, drumetii

ACTIVITATI TEORETICE
• Informarea şi documentarea elevilor
• Completarea fişelor de concurs

ACTIVITATI PRACTICE
• Munca pe teren,excursii, drumetii



REZULTATE AŞTEPTATE

Realizarea de produse de catre elevi:
• completarea chestionarelor,testelor
• afişe, desene pe teme ecologice
• pliante
• fotografii

Realizarea de produse de catre elevi:
• completarea chestionarelor,testelor
• afişe, desene pe teme ecologice
• pliante
• fotografii





Activitati : flasmob in curtea scolii cu echipa de majorete si elevii si profesorii liceului.

Rezultate :

 Organizarea unui flashmob

 Realizarea unui videoclip si fotografii de la activitate

 Premierea echipei de majorete si a profesorilor participanti

 Postarea pe pagina oficiala NowWeMove
http://flashmove.nowwemove.com/event/000_1003162

 Pulicarea proiectului pe pagina Europe Direct Maramures
: http://europedirect.cdimm.org/evenimente/campania-europeana-move-week-2015-in-baia-mare

1. Campanie europeana de promovarea a sportului si exercitiilor fizice ,,Move Week
2015” derulata in parteneriat cu Clubul Sportiv Supersport Baia Mare
24.09.2015

Activitati : flasmob in curtea scolii cu echipa de majorete si elevii si profesorii liceului.

Rezultate :

 Organizarea unui flashmob

 Realizarea unui videoclip si fotografii de la activitate

 Premierea echipei de majorete si a profesorilor participanti

 Postarea pe pagina oficiala NowWeMove
http://flashmove.nowwemove.com/event/000_1003162

 Pulicarea proiectului pe pagina Europe Direct Maramures
: http://europedirect.cdimm.org/evenimente/campania-europeana-move-week-2015-in-baia-mare





Activitati : - meciuri de fotbal cu elevi din grupul tinta

- workshop de creatie

Rezultate : - organizarea unui miniturneu de fotbal

- crearea de postere si desene cu mesaje , expozitie

- Realizarea unui videoclip si fotografii de la activitate

- Postarea pe pagina oficiala Fare

- Pulicarea proiectului pe pagina Europe Direct Maramures

prof. Elena Rusu si Iosif Muresan

2. Campanie europeana ,,Fare Football People Action Weeks” cu Proiectul
,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin sport  FARE-
2015” octombrie 2015

Activitati : - meciuri de fotbal cu elevi din grupul tinta

- workshop de creatie

Rezultate : - organizarea unui miniturneu de fotbal

- crearea de postere si desene cu mesaje , expozitie

- Realizarea unui videoclip si fotografii de la activitate

- Postarea pe pagina oficiala Fare

- Pulicarea proiectului pe pagina Europe Direct Maramures

prof. Elena Rusu si Iosif Muresan



“ECOLICEAN-
IMPLICARE RESPONSABILĂ ÎN

RECICLAREA DEŞEURILOR
ELECTRICE”

COORDONATORUL  PROIECTULUI  PROF. ROBAŞ MIRELA

LICEUL TEORETIC
„EMIL RACOVITA”

BAIA MARE

“ECOLICEAN-
IMPLICARE RESPONSABILĂ ÎN

RECICLAREA DEŞEURILOR
ELECTRICE”

COORDONATORUL  PROIECTULUI  PROF. ROBAŞ MIRELA



ACTIVITĂŢI
Nr.

crt

Denumirea activităţii Forma de organizare Perioada

1 Înscrierea online a Liceului Teoretic “Emil Racoviţă”
în Programul educaţional de protecţie a mediului

“Patrula de Reciclare”

Accesarea sitelui http://www.patruladereciclare.ro/

şi înscrierea şcolii în program de către profesorul
coordonator

2 octombrie 2015

2. Diseminarea proiectului la orele de dirigenţie,
mediatizarea lui pe site-ul şcolii, pe pagina Facebook a

şcolii  şi în mass-media locală

Informare despre proiect 5 -17 octombrie 2015

3. Fii responsabil-reciclează! Selectarea a 25 de elevi voluntari care vor fi denumiţi
Agenţi ai Patrulei de Reciclare

19-24 octombrie 2015Fii responsabil-reciclează! Selectarea a 25 de elevi voluntari care vor fi denumiţi
Agenţi ai Patrulei de Reciclare

19-24 octombrie 2015

4. Primirea din partea Agenţiei Naţionale de Reciclare
“RoRec”, a materialelor necesare derulării

Programului “Patrula de Reciclare”

Realizarea în incinta şcolii a unui spaţiu special destinat
reciclării deşeurilor electrice

3-30 noiembrie 2015

5 Agenţii Patrulei de Reciclare în acţiune!  Implicarea elevilor în campanii de informare şi
colectare a deşeurilor electrice atât în cadrul şcolii,

cât şi în comunităţile din care fac parte

 Realizarea unei expoziţii  în cadrul liceului cu
fotografii realizate de  Agenţii  Patrulei de

Reciclare din timpul campaniei de colectare a
deşeurilor electrice

16 noiembrie 2015- 15 mai
2016

6 Evaluarea programului  Patrula de Reciclare Raport privind derularea de activităţi în şcoală 15 mai 2016

7 Asociația Română pentru Reciclare RoRec anunță
rezultatele și câștigătorii programului

Premierea participanţilor Iunie 2015



REZULTATE AŞTEPTATEREZULTATE AŞTEPTATE

 Sensibilizarea elevilor din şcoală, şi cu ajutorul lor a comunităţilor
din care provin privind necesitatea reciclării deşeurilor electrice
pentru păstrarea unui mediu sănătos.

 Iniţierea pe viitor a unor astfel de proiecte cu rol de
responsabilizare şi dezvoltare a spiritului civic ,de educare a unui
bun cetăţean .

Colectarea unei cantităţi cât mai generoase de deşeuri electrice şi
poziţionarea şcolii noastre în vârful ierarhiei şcolilor participante
din judeţ.

 Sensibilizarea elevilor din şcoală, şi cu ajutorul lor a comunităţilor
din care provin privind necesitatea reciclării deşeurilor electrice
pentru păstrarea unui mediu sănătos.

 Iniţierea pe viitor a unor astfel de proiecte cu rol de
responsabilizare şi dezvoltare a spiritului civic ,de educare a unui
bun cetăţean .

Colectarea unei cantităţi cât mai generoase de deşeuri electrice şi
poziţionarea şcolii noastre în vârful ierarhiei şcolilor participante
din judeţ.



Concursul “România – cultură,
turism tradiţie”

CAER-2015, POTIŢIA 956



ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

• Secţiunea “TURISM; CULTURĂ” - prezentare
PPT, realizare de circuite turistice

• Secţiunea “GASTRONOMIE, TRADIŢIE” –
prezentare de materii prime si recunoasterea
lor folosind simturile

• Secţiunea “TRADIŢIE, DEZVOLTARE DURABILĂ”
– simpozion cu prezentare de referate de catre
elevi si profesori

• Secţiunea “TURISM; CULTURĂ” - prezentare
PPT, realizare de circuite turistice

• Secţiunea “GASTRONOMIE, TRADIŢIE” –
prezentare de materii prime si recunoasterea
lor folosind simturile

• Secţiunea “TRADIŢIE, DEZVOLTARE DURABILĂ”
– simpozion cu prezentare de referate de catre
elevi si profesori



REZULTATE AŞTEPTATE

• Aplicarea in practica a cunostintelor dobandite
in cadrul predarii modulelor de specialitate

• Crearea de legaturi intre elevi de clasa a IX-a
din cadrul liceului cu a altor licee din tara

• Privirea modulelor de specialitate ca un tot
unitar, identificandu-se legatura intre acestea

• Realizarea unui CD cuprinzand lucrari privind
Dezvoltarea Durabila in Romania

• Aplicarea in practica a cunostintelor dobandite
in cadrul predarii modulelor de specialitate

• Crearea de legaturi intre elevi de clasa a IX-a
din cadrul liceului cu a altor licee din tara

• Privirea modulelor de specialitate ca un tot
unitar, identificandu-se legatura intre acestea

• Realizarea unui CD cuprinzand lucrari privind
Dezvoltarea Durabila in Romania



,,OO ZI ÎN UMBRA UNUIZI ÎN UMBRA UNUI ANGAJAT”ANGAJAT”
ProiectProiect dede educaţieeducaţie pentrupentru orientareorientare

profesionalăprofesională

Parteneri:
• JUNIOR ACHIEVEMENT ROMANIA
• Companii si institutii locale: ISU, INSPECTORATUL DE POLITIE  MARAMURES, PALATUL DE
JUSTITIE, AGENTII DE TURISM, EUROHOTEL, SPITALUL JUDETEAN, TELEVIZIUNEA
eMARAMURES, STUDIO FOTO, SALOANE INFRUMUSETARE



ACTIVITATI IN CADRUL PROIECTULUI
Nr.
crt.

Activitatea Termen Responsabil

1. ÎNSCRIEREA PROFESORILOR și ACORDUL DE IMPLEMENTARE
Profesorul se înscrie la eveniment pe www.jaromania.org, în contul de profesor, la
secțiunea Evenimente, Job Shadow Day şi trimite prin e-mail/fax acordul de
implementare semnat şi ştampilat

Ian- febr.
2016

Verdeş
Lăcrimioara
Baciu Loredana

2. TRAINING ONLINE
JA organizează un training online pentru coordonatorii Job Shadow
Coordonatorul primeşte un kit online al programului cu toate materialele de care
are nevoie pentru organizarea şi evaluarea proiectului (acord părinţi, fişă
feedback, materiale promo, model de raport).

Martie
2016

Verdeş
Lăcrimioara
Baciu Loredana

3. ÎNSCRIERE ELEVI și PĂRINŢI
Profesorul (cls. a IX- a) centralizează lista cu elevii, părintele participant și
compania/instituția în care lucrează acesta.
Profesorii (clasele XI-XII) centralizează lista cu elevii participanți și opțiunile de
carieră ale acestora pe care le transmite coordonatorului pe școală.

martie.
2016

Verdeş
Lăcrimioara
Baciu Loredana

ÎNSCRIERE ELEVI și PĂRINŢI
Profesorul (cls. a IX- a) centralizează lista cu elevii, părintele participant și
compania/instituția în care lucrează acesta.
Profesorii (clasele XI-XII) centralizează lista cu elevii participanți și opțiunile de
carieră ale acestora pe care le transmite coordonatorului pe școală.

Verdeş
Lăcrimioara
Baciu Loredana

4. ASOCIERE ELEVI – PĂRINŢI
Profesorul (cls. a IX-a ) alocă elevii clasei părinţilor şi rezolvă situaţiile particulare
(elevi fără părinţi sau ai căror părinţi sunt şomeri/plecaţi în străinătate).

martie.
2016

Verdeş
Lăcrimioara

5. COMUNICARE şi PREGĂTIRE
Profesorul se ocupă de pregătirea elevilor pe baza activităților din materialele
JSD (pe nivele de vârstă), comunică cu părinţii şi rezolvă eventualele urgenţe

Martie-aprilie
2016

Verdeş
Lăcrimioara
Baciu Loredana

6. SHADOWING
Coordonatorul pe clasă se asigură de prezenţa elevilor în data stabilită şi
comunică cu părinţii şi elevii

Aprilie
2016

Verdeş
Lăcrimioara
Baciu Loredana

7. EVALUAREA & RAPORTAREA
Elevii participanți din clasele completează feedback-ul online în contul de elev pe
jaromania.org

Aprilie- iunie
2016

Verdeş
Lăcrimioara
Baciu Loredana



Rezultate aşteptate :
• Elevii participanți la proiect vor primi diplome de

participare și vor fi menționați în raportul final al
programului.

• Cadrele didactice implicate în program vor avea parte
de o experiență educațională unică, având ocazia să
colaboreze, să întărească legătura cu mediul de afaceri
și instituțional local și să ofere elevilor o altfel de
activitate, practică și interactivă.

• Pozele selectate din toată ţara vor fi publicate în
albumul JSD 2016 pe pagina Facebook Junior
Achievement România

• Rezultatele din toată ţara (profesori, şcoli, elevi,
companii, instituţii, părinţi) vor fi menționate în cadrul
Galei Business Hall of Fame®

• Realizarea, la nivel de şcoală, a unui panou ilustrativ cu
informaţii/ impresii/ poze, realizate în ziua de
SHADOWING

• Elevii participanți la proiect vor primi diplome de
participare și vor fi menționați în raportul final al
programului.

• Cadrele didactice implicate în program vor avea parte
de o experiență educațională unică, având ocazia să
colaboreze, să întărească legătura cu mediul de afaceri
și instituțional local și să ofere elevilor o altfel de
activitate, practică și interactivă.

• Pozele selectate din toată ţara vor fi publicate în
albumul JSD 2016 pe pagina Facebook Junior
Achievement România

• Rezultatele din toată ţara (profesori, şcoli, elevi,
companii, instituţii, părinţi) vor fi menționate în cadrul
Galei Business Hall of Fame®

• Realizarea, la nivel de şcoală, a unui panou ilustrativ cu
informaţii/ impresii/ poze, realizate în ziua de
SHADOWING



“SUNTEM CU TOŢII EGALI”“SUNTEM CU TOŢII EGALI”
Proiect  educaţional de  incluziune  şcolară şi socială şi de

voluntariat

OBECTIVE PRINCIPALE:
 înţelegerea, acceptarea şi preţuirea de către elevi a diferențelor, dar şi

a calităţilor fiecărui individ;
 sprijin activ acordat de către elevi, cadre didactice, părinți, comunitate

pentru integrarea şcolară şi socială a persoanelor cu dizabilităţi



ACTIVITĂŢI  ÎN CADRUL PROIECTULUI

1. Expoziţie de afişe desene, postere cu tematica “Colegul/ prietenul
meu cu dizabilităţi are aceleaşi drepturi ca şi mine”

2. “Poveste de succes” - Exemple de bune practici privind integrarea
elevilor cu dizabilităţi în Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” şi în societate.

3. Activităţi cultural-artistice şi sportive în care vor fi incluşi elevi cu
dizabilităţi

4. Prezentarea în cadrul orelor de dirigenţie a unor eseuri, interviuri,
reportaje, ppt. având ca temă principală integrarea şcolară şi socială
a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi

5. Activităţi de voluntariat-donaţii de cărţi, jucării, fructe, dulciuri pentru
copiii cu dizabilităţi din centre instituţionalizate

1. Expoziţie de afişe desene, postere cu tematica “Colegul/ prietenul
meu cu dizabilităţi are aceleaşi drepturi ca şi mine”

2. “Poveste de succes” - Exemple de bune practici privind integrarea
elevilor cu dizabilităţi în Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” şi în societate.

3. Activităţi cultural-artistice şi sportive în care vor fi incluşi elevi cu
dizabilităţi

4. Prezentarea în cadrul orelor de dirigenţie a unor eseuri, interviuri,
reportaje, ppt. având ca temă principală integrarea şcolară şi socială
a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi

5. Activităţi de voluntariat-donaţii de cărţi, jucării, fructe, dulciuri pentru
copiii cu dizabilităţi din centre instituţionalizate

Activităţile se vor desfăşura în perioada  decembrie 2015-mai 2016 şi vor
marca:

• Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi (3 decembrie 2015)
• Ziua Mondială a Sindromului Down (21 martie 2016)
• Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului (2 aprilie 2016)
• Ziua Europeana de lupta impotriva discriminarii persoanelor cu

dizabilitati (5 mai 2016)



REZULTATE  AŞTEPTATE

• Schimbarea mentalităţii şi a atitudinii negative privind
integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi

• Implicarea activă a elevilor în activităţile organizate.
• Manifestarea interesului elevilor şi a cadrelor didactice

de a se implica în activităţi şi proiecte de voluntariat în
sprijinul integrării sociale a copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi

• Schimbarea mentalităţii şi a atitudinii negative privind
integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi

• Implicarea activă a elevilor în activităţile organizate.
• Manifestarea interesului elevilor şi a cadrelor didactice

de a se implica în activităţi şi proiecte de voluntariat în
sprijinul integrării sociale a copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi



TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIȚIU

,,Tindeți spre perfecțiune în tot ceea ce faceți. Luați ce e mai bun din tot ce există
și faceți-l și mai bun. i daca acel ceva nu exista, creați-l!”



 Activitățile proiectuluiActivitățile proiectului

1. Înființarea/preluarea firmelor de exercițiu de către
elevii claselor a XI-a și a XII-a, profil Turism și
alimentație;

2. Desfășurarea activităților specifice în cadrul fimei de
exercițiu;

3. Pregătirea firmei de exercițiu în vederea participării
la târg  (amenajare stand, realizare materiale
promoționale, s.a)

 Activitățile proiectuluiActivitățile proiectului

1. Înființarea/preluarea firmelor de exercițiu de către
elevii claselor a XI-a și a XII-a, profil Turism și
alimentație;

2. Desfășurarea activităților specifice în cadrul fimei de
exercițiu;

3. Pregătirea firmei de exercițiu în vederea participării
la târg  (amenajare stand, realizare materiale
promoționale, s.a)



Obiective :
dezvoltarea spiritului antreprenorial;
familiarizarea elevilor cu activităţile
specifice unei firme reale
dezvoltarea de competenţe şi atitudini
necesare unui întreprinzător dinamic:
creativitate, gândire critică, rezolvarea de
probleme, luare de decizii, asumarea
responsabilităţii, iniţiativă, perseverenţă.

Obiective :
dezvoltarea spiritului antreprenorial;
familiarizarea elevilor cu activităţile
specifice unei firme reale
dezvoltarea de competenţe şi atitudini
necesare unui întreprinzător dinamic:
creativitate, gândire critică, rezolvarea de
probleme, luare de decizii, asumarea
responsabilităţii, iniţiativă, perseverenţă.



REZULTATE AȘTEPTATEREZULTATE AȘTEPTATE

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial la 65 elevi

Website profesional al firmei de exercițiu
Catalog creativ

Catalog profesional

Materiale promoționale atractive

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial la 65 elevi

Website profesional al firmei de exercițiu
Catalog creativ

Catalog profesional

Materiale promoționale atractive



TȂRGULTȂRGUL DE CRĂCIUNDE CRĂCIUN

Proiect de educaţie antreprenorială
şi voluntariat

Proiect de educaţie antreprenorială
şi voluntariat



Nr.
Crt

Activitate Perioada Responsabil

1. Confecţionarea de către elevi
a produselor pentru târg

Noiembrie-
decembrie
2015

Băban Lidia
Pop Domiţiana
Verdeş
Lăcrimioara

ACTIVITATI IN CADRUL PROIECTULUI

Băban Lidia
Pop Domiţiana
Verdeş
Lăcrimioara

2. Târgul de Crăciun – expoziţie
cu vânzare a produselor
realizate de elevi

Decembrie
2015

Verdeş
Lăcrimioara

3. Vizita la Casa de copii Valea
Roşie din Baia Mare- oferirea
de cadouri copiilor
instituţionalizaţi

Decembrie
2015

Verdeş
Lăcrimioara



Rezultate aşteptate :
• Strângerea de fonduri şi achiziţionarea de pachete

cadou pentru copiii instituţionalizaţi de la Casa de
copii Valea Rosie

• Implicarea activă a elevilor

• Strângerea de fonduri şi achiziţionarea de pachete
cadou pentru copiii instituţionalizaţi de la Casa de
copii Valea Rosie

• Implicarea activă a elevilor



Obiectivul general:Obiectivul general:
Stimularea dezvoltării meşteşugurilor străvechi, a tradiţiilor,
care să contribuie la redescoperirea artei de a făuri frumosul şi
la revitalizarea valorile strămoşeşti



Activitatea 1 - Selecţie grup ţintă oct. 2015
Activitatea 2 – Informare, documentare şi promovare
meşteşuguri străvechi noiemb.  2015
Activitatea 3 - Realizarea de activitaţi practice în
cadrul unor ateliere de creaţie dec – iunie 2015
Activitatea 4 - Valorificarea produselor realizate –
expoziţii cu vânzare dec, martie, iunie
Activitatea 5 - Promovare/vizibilitate proiect

Activitatea 1 - Selecţie grup ţintă oct. 2015
Activitatea 2 – Informare, documentare şi promovare
meşteşuguri străvechi noiemb.  2015
Activitatea 3 - Realizarea de activitaţi practice în
cadrul unor ateliere de creaţie dec – iunie 2015
Activitatea 4 - Valorificarea produselor realizate –
expoziţii cu vânzare dec, martie, iunie
Activitatea 5 - Promovare/vizibilitate proiect



• R1– Realizarea proiectului;
• R2 – Crearea unui punct de informare şi promovare  a

meşteşugurilor;
• R3 – Realizarea de produse practice;
• R4 – Valorificarea tehnicilor specifice meşteşugurilor

din zonă - 20 %;
• R5 – Creşterea interesului pentru meşteşugurile

străvechi – cu cel puţin 20 %;
• R6 – Aport de 5 % la dezvoltarea durabilă a zestrei

strămoşeşti.

REZULTATE AŞTEPTATE

• R1– Realizarea proiectului;
• R2 – Crearea unui punct de informare şi promovare  a

meşteşugurilor;
• R3 – Realizarea de produse practice;
• R4 – Valorificarea tehnicilor specifice meşteşugurilor

din zonă - 20 %;
• R5 – Creşterea interesului pentru meşteşugurile

străvechi – cu cel puţin 20 %;
• R6 – Aport de 5 % la dezvoltarea durabilă a zestrei

strămoşeşti.
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