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Cea mai veche școală gimnazială din 
municipiu insă modernizată

Școala gimnazială cu cel mai mare 
număr de elevi 

Singura școală gimnazială din municipiu 
cu program vocațional integrat de artă

Singura școală gimnazială din municipiu 
în care s-a derulat un proiect multilateral 
Comenius

Prima școală din municipiu care a 
beneficiat de prezența unui voluntar 
american de la Corpul Păcii



Grupul ţintă: 

Elevi de ciclu primar 
și de gimnaziu 

Vârsta elevilor: 

7 – 15 ani

Limba de comunicare: 
engleza

PREZENT, 
TRECUT ȘI 
VIITOR ÎN 
CULTURA 

EUROPEANĂ

Probleme abordate

•Tradiţii şi obiceiuri ale diferitelor religii;
•Practicarea de către copii a unor meserii
traditionale cu scopul integrării sociale;
•Utilizarea limbilor străine;
•Consumul de droguri, abuzul de alcool, 
sexul neprotejat, cariera profesională;
•Violenţa în şcoli;

PROIECTUL NOSTRU
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SET DE RESURSE CULTURAL-EDUCATIVE
 Calendar de sărbători populare
 Ghid de Tradiţii Europene;
 Cărticica de proverbe;
PAGINA WEB A PROIECTULUI

www.ourcomenius.weebly.com
PRODUSE ÎN FORMAT ELECTRONIC
 DVD - Piesă de teatru – tradiţii şi obiceiuri

populare;
 DVD – Cântece, dansuri populare, colinde de 

Crăciun;
EXPOZIȚII
 Expoziţie cu obiecte de artizanat;
 Expoziție de felicitări de Crăciun și Anul Nou;

http://www.ourcomenius.weebly.com/


 Set de resurse educaționale în formă tipărită, ușor de utilizat ca materiale 
didactice, conținând informații, imagini reprezentative pentru cultura fiecărui 
partener;

 Competențele cheie dezvoltate, atât în cadrul activităților  proiectului, cât și în 
afara acestora sunt in concordanță cu principiile Programului de Invățare pe Tot 
Parcursul Vieții : comunicarea în limba engleză, competențe digitale, 
competențe sociale și civice, sensibilizare și expresie culturală, spiritul de 
inițiativă și antreprenoriat, munca în echipă;

 Răspund nevoilor elevilor școlii de a realiza un schimb intercultural cu școli 
europene; 

 Constituie material de sprijin pentru derularea diverselor activităților 
extrașcolare;

 Atractive și eficiente în lucrul cu elevii cu CES întrucât informațiile culturale 
(bilingve) sunt însoțite de desene, fotografii realizate de copii;

 Înregistrate în biblioteca școlii, pot fi accesate de elevi, cadre didactice, părinți, 
facilitând astfel progresul școlar al elevilor sau pot fi descărcate de pe pagina 
web a proiectului;

 Utilizarea lor poate fi extinsă în educația adulților, în derularea unor activități 
de parteneriat cu comunitatea locală, simpozioane, concursuri; 



DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A 
PRODUSELOR NOASTRE 

consolidează conceptele de calitate şi dimensiune europeană
în educaţie (utilizarea TIC în domeniul educaţiei formale, non
formale şi informale, promovarea cooperării și schimbului
intercultural și educațional, precum și întărirea unor valori civice
ca munca, prietenia, respectul);

asigură egalitatea de şanse ale elevilor şi profesorilor de
religii, etnii şi culturi diferite, într-un cadru comun european;

au creat premisa continuării colaborării (România, Lituania și
Turcia) în cadrul unor parteneriate educaționale de celebrare
comună a unor evenimente europene: Ziua Europei, Ziua
Pământului, European Day of Language;



 Conține informații 
scurte despre 
diferite sărbători 
religioase; 

 Evidențiază 
competențele 
dobândite de elevi 
la diferite 
discipline;

 Poate fi utilizat la 
orele de religie, 
informatică, 
engleză, dar și în 
activități 
extrașcolare;





 conține informații despre 
tradiții, obiceiuri 
culturale, mâncăruri, 
unelte de muncă sau 
costume tradiționale 
europene;

 Fotografiile au fost 
realizate in cadrul unor 
activități extrașcolare, în 
orele de engleză și 
informatică;

 Poate fi utilizat în orele 
de artă, religie, engleză;



 Conține proverbe bilingve, despre muncă și prietenie, ilustrate de 
elevi;

 Evidențiază talentele și calitățile elevilor la desen, literatură, 
engleză;

 Am identificat asemănări între proverbele popoarelor noastre;
 Poate fi utilizat in orele de literatură, engleză, educație plastică, 

consiliere și orientare;
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