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1. Titlul Proiectului: PRIETENIE, EMPATIE, CREATIVITATE 

 

2. Numărul de activităţi derulate: 20 activități 

 8 activități la GPN 

 5 activitățila învățământul primar 

 7 activități la învățământul gimnazial 

 

3. Tipul de activităţi derulate
1
:  

Culturale, educative , relaxare, educatie pentru sănătate, voluntariat,toleranță, rutiere, 

sportive, activități ce vizează un stil de viață sănătos,club de lectură, educatie financiara, 

educatie religioasa, ateliere de creatie (activitati-artistico-plastice, practice),educatie 

ecologica,educatie pentru comportament în caz de dezastre.  

 

4. Resursele implicate: 

 25 preșcolari; 

 38 elevi de la învățământul primar; 

 53 elevi de la învățământul gimnazial; 

 13 cadre didactice; 

 Părinți. 

 

5. Parteneri implicaţi: 

 Poliția Orașului Liteni; 

 Biserica ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” Roșcani; 

 Cetatea de Scaun a Sucevei; 

 Muzeul de Istorie . 

 

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor: 

 Sală de lucru la Cetatea de Scaun a Sucevei; 

 Sala de lucru la Muzeul de Istorie. 

 

                                                           

1
 Enumerarea tipului de activităţi (ex. cultural- artistice, sportive, cetăţenie democratică, voluntariat etc.) 



 
 

 

7. Obiectivele urmărite: 

a. Valorificarea imaginației, a creativității și a inovației ca formă de expresivitate a 

elevilor; 

b. Formarea deprinderii de a viziona și asculta un material destinat vârstei lor; 

c. Dezvoltarea creativității și originalității prin realizarea de obiecte din materiale 

aflate la îndemana oricui,cu ocazia unor evenimente de interes; 

d. Formarea deprinderilor de comportare civilizată; 

e. Formarea deprinderilor de alimentație sănătoasă și de desfășurare de exerciții fizice 

în vederea menținerii sănătății. 

 

8. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Fotografii postate în grupul școlii;  

b. Postarea de anunțuri,/print scree-nuri cu dovada activitatii;  

c. Expoziţii cu lucrarile copiilor; 

d. Diplome,concursuri,portofoliul personal,  

e. Discuții de grup, momente artistice, practicarea exprimării opiniilor, realizarea unor 

decorațiuni 

9. Rezultate înregistrate: 

 Completarea cunoştinţelor de cultură general; 

  Exersarea individuală la domiciliu a unui meniu sănătos; 

  Formarea deprinderilor de a lucra în echipă; 

 Descoperirea unor aptitudini noi; 

 Relaţionarea armoniasă cu cei din jur;  

 

10. ANALIZA SWOT: 

 

a. Puncte tari: 

 Majoritatea obiectivelor propuse s-au realizat; 

  Colaborarea eficientă dintre cadre didactice, elevi, parinti; 

 Activități antrenante, practice(salată de fructe-filme, piese de teatru,etc) 

implicarea directă a elevilor în diverse activităţi; 

 Cultivarea toleranței și a respectului reciproc în acțiunile desfășurate pentru a 

facilita comunicarea; 

  Colaborare între cadrele didactice pentru reușita activităților desfășurate în 

comun; 

  Abordarea creativă şi interactivă a activităţilor derulate; 

  Desfăşurarea unor activităţi plăcute şi relaxante dar şi instructive; 

  Implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate. 

 

b. Puncte slabe: 

 Dezinteresul manifestat de unii elevi; 

  Tratarea superficială a activităților școlare din partea unor elevi; 

  Neparticiparea tuturor elevilor la activităţi; 

  Lipsa unei finanțări pentru desfășurarea activităților; 

  Crearea de materiale presupune un efort intens și un timp mult mai mare decât 

în mod obisnuit. 

c. Oportunităţi: 

 Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea lor în diferite 

tipuri de activităţi; 

 Promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică; 

  Posibilitatea elevilor de a aborda în mod creativ diferite activităţi în funcţie de 

preferinţe; 

  Ieşirea din tiparul curricular. 

 

 



 
 

 

d. Ameninţări: 

 Alocarea unui timp prea îndelungat în fața telefonului mobil/calculatorului; 

 Timp insuficient pentru consolidare şi evaluare; 

  Neimplicarea unor elevi și a mai multor părinți; 

 Birocratie; 

  Multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare. 

11. Recomandări, sugestii: 

 Semnarea unor parteneriate cu instituţiile de interes astfel încât elevii să beneficieze 

de reduceri consistente sau chiar gratuitate; 

  Contracte de sponsorizare care să asigure un plus al bazei materiale oferită de 

şcoală; 

 Achiziţionarea unor materiale de către şcoală; 

 

12. Anexe: 

a. Fotografii, filme, prezentari ppt; 

b. Exemple de bună practică: materiale realizate, desene 
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