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Bulat Veronica
Pirvu Anda
Manda Mihai
Neamtu Aurelia
/Bibliotecar Miroiu Mihaela
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/Consilier şcolar Predisor Daniela
Soare Florina
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Alexandrescu Vlad
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INFORMAŢII DESPRE APLICANT
*

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnaziala ,Take Ionescu’
Adresa completă: Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian Nr. 128
Nr. de telefon/fax: 0250/737673
Site şi adresă poştă electronică: scoalatakeionescu.ro, sc take ionescu@yahoo.com
Coordonatorii concursului/proiectului:
Diaconu Liudmila-Elena, profesor limba engleza, tel. 0745655672
Diaconu Iulia, profesor geografie, tel. 0744615491

B.

INFORMAŢII DESPRE PROIECT
*

B l . Titlul proiectului: CONCURSUL JU D E Ţ E A N Interdisciplinar bilingv

‘CU PRIETENII PRIN ŢARĂ - WITH MY FRIENDS AROUND THE COUNTRY’
B.2. Domeniul /specialitatea/disciplina în care se încadrează concursul/proiectul: interdisciplinar - limbi
străine, geografie, istorie, cultura civica, romana, religie, consiliere şcolara.
B.3. Data, perioada şi locul de desfăşurare a concursului/proiectului: Semestrul al II-lea, Saptamana ,Şcoala
altfel’ - 26-30 martie 2018, cu finalizare in ziua de joi, 29 martie 2018 in Sala de Festivităţi a Scolii
Gimnaziale ,Take Ionescu’, avand ca perioada de inscrieri intre 12 februarie si 22 martie.
B.4. Tipul/nivelul proiectului (internaţional, naţional, regional, interjudeţean, judeţean): concurs judeţean
B.5. Bugetul estimativ al proiectului (precizarea realistă a costurilor, menţionarea surselor extrabugetare):
1000 de lei pentru diplome, premii si realizarea unui DVD cu produsele proiectului din sponsorizări de la
firme locale, cum ar fi Boromir SRL, Sanovita SRL sau Amiprint SRL.
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c.

CONTEXT
Interdisciplinaritatea nu este numai un deziderat al invatamantului romanesc actual, ci o realitate, din
pacate nu suficient cunoscuta sau aplicata. Prin acest proiect continuam o noua abordare lansata de
noi pentru prima oara in anul 2011, in care activitatile de predare-invatare si de diseminare a
rezultatelor se face in vederea implicării active si creative a elevilor in procesul de invatamant.
Folosind calculatorul/telefonul mobil ca instrument de ucr >si comunicare, iar prezentările ppt sau
pre zi ca mijloace de expresie artistica si creativa, propunem un proiect bazat pe metode moderne de
integrare a unui volum mare de cunoştinţe ştiinţifice in forme atractive si eficiente. Surrf astfel
valorizate informaţiile acumulate atat in clasa in timpu1orelor de curs, cat si in drumeţiile, excursiile
si taberele şcolare organizate de către cadrele didactice si elevii scolii noastre. Având in vedere
timpul pe care oricum elevii noştri din clasele gimnaziale il peterc in fata calculatorului, mai ales in
scop de socializare si recreere, consideram ca putem face in asa fel incat macar o parte din ecst timp
sa fie folosit in scop creativ si util. Astfel putem valoriza acest timp prin teme, proiecte realizate
individual, pe perechi sau in echipe, interviuri, creare de site-uri, participare la diverse concursuri
online, imbinare si sintetizare a cunoştinţelor din diverse domenii de studiu prin gasirea unei punţi
comune de legătură unde toate sa aiba sens in relaţie unele cu altele.
Proiectul se realizează in limbile romana si o limba străină dintre engleza, franceza si germana, limbi
de circulaţie internaţionala in Uniunea Europeana. Disciplinele implicate sunt limba romana (pentru
exprimarea adecvata, corecta si frumoasa), limba engleza/franceza/germana (pentru redarea
informaţiilor intr-o maniera pe care sa o inteleaga orice cetatean european), geografie (pentru
exactitatea infmnatiilor geografiee si folosirea unui limbaj de specialitate), istorie (pentru
valorizarea obiectivelor vizitate din punct de vedere istoric), cultura civica (pentru a conştientiza ce
comportamente si atitudini sunt corecte si de dorit in deplasările noastre din punct de vedere
european), informatica (pentru realizarea corecta si coerenta a proiectului propus, in ppt sau pre zi),
religie (pentru conştientizarea contextului spiritual relevant pentru flinta noastra naţionala), biblioteca
in cazul necesităţii accesării unor informaţii direct din cărţile aflate in dotarea bibliotecii scolii.
Elevii, organizaţi cel mai adesea in echipe de lucru, realizează prezentări ppt sau pre zi in care
prezintă un traseu geografic/istoric pe care ei l-au parcurs, de preferat in cursul unei
drumetii/excursii/tabere şcolare realizate cu profesorii implicaţi in proiect, agaugand informaţii din
bibiopgrafia suplimentara sau din alte excursii si tabere realizate cu părinţii sau cu alţi profesori. Se
vor folosi imagini reale, in care apar si elevii fiecărei echipe in diverse puncte ale traseului ales
pentru a valorifica experienţa efectiva a acestora pe trasee din tara, dar si imagini ilustrative luate
posibil si din alte surse, cum ar fi reviste, internet, vederi, albume, arhive particulare si publice. De
asemenea se urmăreşte evidenţierea a cel puţin unui aspect civic (raporturi interumane si de
comportament; se pot menţiona si aspecte legislative legate de locurile vizitate), istoric, religios,
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geografic, cultural.

D.

REZUMATUL PROIECTULUI/CONCURSULUI

1. Scopul concursului/proiectului:
Se urmăreşte orientarea elevilor spre utilizarea calculatorului ca mijloc de informare si comunicare,
dar si spre surse tradiţionale de informare (inclusiv interviu cu o persoana intalnita pe traseu), in
vederea realizării vreative a unor produse cu caracter ştiinţific si artistic. Este de dorit si de apreciat
chiar si o nota jucausa/umoristica a proiectului, ceea ce l-ar face mai atragator si mai uşor de urmărit.
Se pune accent pe munca in echipa a elevilor in vederea creşterii abilitaţilor si competentelor de
comunicare sociala.
Se rtealizeaza un proiect de buna practica, ce va fi aplicat si in anii următori.
Se urmăreşte, de asemenea, valorizarea expereintelor individuale si colective legate de limba materna
si străină, locaţie geografica, relaţii interumane, legislaţie, istorie, religie, comportament adecvat in
deplasări.

2. Obictivele concursului/proiectului:
Elevii vor dezvolta competente de analiza si transferare a cunoştinţelor teoretice dintr-o disciplina in
alta;
Elevii vor dezvolta competente de transferare a cunoştinţelor teoretice in abilitaţi practice de
rezolvare de probleme ce se pot ivi pe parcursul realizării proiectului;
Elevii vor dezvolta abilitaţi de cautare si selectare de informaţii in asa fel incat sa isi atinga scopul
propus.
Să dezvolte competenţe interdisciplinare, de explorare/investigare directă a realităţii;
Să stimuleze creativitatea.

3. Număr de elevi/cadre didactice implicate. Numele cadrelor didactice implicate în proiect: număr
estimativ de elevi participanţi 100, cadre didactice implicate din şcoala 15, din alte scoli participante
inca 5-10.

4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul/concursul. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevi din
ciclul gimnazial din minim 5 scoli participante la proiect.

5. Descrierea activităţilor propuse, în ordinea în care se vor desfăşura (se poate realiza sub forma
Diagramei Gantt):
Supunerea proiectului pentru aprobare - luna octombrie 2017;
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Lansarea invitaţiei către toate şcolile gimnaziale din judeţ prin intermediul inspectorului de
specialitate si afişarea lui pe site-ul scolii, unde se pot incarca si exemple de proiecte din anii
trecuti, când acest proiect s-a desfasurat la nivel de şcoala;
Perioada de realizare a proiectelor 1 noiembrie 2017 - 12 februarie 2018;
înscrierea proiectelor finalizate in concurs 12 februarie - 22 martie 2018 pe adresa pr_diaconu
@yahoo.com si desemnarea din partea fiecărei scoli participante a unui profesor evaluator;
Evaluarea lucrărilor 22-29 martie 2018 (saptamana altfel);
Premierea celor mai reuşite proiecte Sala de Festivităţi a scolii in data de 29 martie 2018;
Realizarea unui DVD cu lucrările premiate si diseminarea lor si pe site-ul scolii in aprilie-mai
2018.

Unităţi de învăţământ partenere şi rolul lor în derularea activităţilor: Colegiul National ,Mircea cel
Batran’ Rm. Valcea, Liceul de Arte ,Victor Giuleanu’ Rm. Valcea, Colegiul National de Informatica
,Matei Basarab’ Rm. Valcea, Şcoala Gimnaziala Tomsani, Grup Şcolar ,George Tarnea’ Babeni.
Aceste scoli vor participa cu elevi la concurs, vor contribui la popularizarea concursului in şcolile lor
si in alte scoli din judeţ interesate de un tip de concurs inovativ si vor desemna cate un profesor
evaluator care sa nu aiba elevi participanţi la nivelul de clasa la care va evalua.

7. Intituţii partenere (altele decât unităţile de invăţământ partenere/participante) şi rolul lor în
derularea activităţilor: Biblioteca Judeţeană ,Antim Ivireanul’ Rm. Valcea care va pune la dispoziţia
participanţilor spaţiu si resurse pentru a se putea lucra in echipe si a se informa si realiza proiectele
corespunzător; Compania Vilextur SRL, care oferă alternative atragatoare si accesibile de excursii si
tabere şcolare sub indrumarea profesorilor coordonatori ai proiectului, CCD Valcea.
8. Modalităţi de monitorizare şi evaluare a concursului/proiectului: evaluarea lucrărilor se va face de

către toti profesorii desemnaţi de şcolile partenere sa formeze comisia de evaluare. Profesorii
evaluatori vor evalua numai la nivelul de clasa la care nu au participanţi in concurs. Evaluarea se va
face pe clase, a V-a, a Vl-a, a Vll-a, a VlII-a, acordandu-se pr. I, II, III, menţiuni si premii speciale la
fiecare nivel de clasa.

9. Asigurarea continuităţii proiectului prin diverse modalităţi (finanţare, atragere de parteneri, etc.):
Activitatea de organizare de excursii si tabere şcolare reprezintă o constanta in activitatea didactica
extrascolara a profesorilor coordonatori, colaborator si parteneri ai proiectului. Tocmai de aceea
consideram benefica aceasta iniţiativa prin care elevii revăd si fixeaza cunoştinţe din diverse domenii
dobândite in timpul unei drumetii/excursii/tabere şcolare.
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10. Activităţile de promovare, mediatizare şi de diseminare din perioada de implementare a proiectului
/concursului şi după încheierea acestuia: invitaţie lansata pe grupul profesorilor de limbi străine din
judeţ - nov 2017, site-ul scolii pentru toate informaţiile legate de proiect, imediat după ce acesta este
aprobat; realizarea unui DVD cu lucrările premiate pentru a ramane in arhiva concursului; informarea
profesorilor si in cadrul cercurilor pedagogice, realizarea uri ai articol care sa apara in presa locala, ex.
,Vocea Valcii’.

11. Regulamentul de concurs/desfaşurare (în cazul concursurilor), avizat de către directorul unităţii de
învăţământ.
Nu se percepe taxă de participare.
Concursul Interdisciplinar Judeţean ‘Cu Prietenii prin Tara - With My Friends Around the
Country’ se adreseaza elevilor din clasele gimnaziale, care trebuie sa realizeze un proiect ppt sau
prezi pe parcursul anului şcolar pana la data limita de 22 martie 2018 (înscrierea in concurs 12 feb 22 mar 2018)

individual,

pe perechi

sau in

echipa

de maxim

5 elevi

despre

o

drumetie/excursie/tabara şcolara la care au participat pana la data realizării proiectului, care sa
cuprindă intre 10 si maxim 25 de slide-uri cu poze reale, făcute de participanţi, in care sa apara si ei
in diversele locaţii de pe traseu. Imaginile trebuie sa fie insotite de cateva explicaţii sumare in
romana si una din limbile engleza/franceza/germana despre traseu, locaţii, poziţionare geografica,
istoric, unicitatea locurilor vizitate, comportament, spirit civic si aspecte religioase. Proiectul poate fi
insotit si de muzica. Proiectul trebuie sa conţină pe primul slide numele concursului si ediţia, iar pe
ultimul slide numele si prenumele participantului/participantilor (daca este vorba de o
pereche/echipa), şcoala de provenienţa, clasa, numele profesorului coordonator, localitatea si data.
Proiectele finalizate trebuie sa fie verificate pentru corectitudinea limbajului de profesorii
coordonatori ai elevilor care se inscriu in concurs. Înscrierea se face la adresa de mail
pr diaconu@vahoo.com intre 12 feb - 22 martie in format electronic. In urma evaluării realizate de
o comisie formata de către un profesor reprezentant de la fiecare şcoala partenera, se vor acorda
premii I, II, III si menţiuni la 25% din participanţi, pe nivel de clasa (V, VI, VII, VIII), conform
regulamentului concursurilor judeţene si premii speciale la alte proiecte care se disting prin
originalitate, creativitate, compoziţie. Se vor acorda diplome de participare tuturor participanţilor la
concurs, certificare de organizator profesorilor coordonatori si colaboratori, adeverinţe de evaluator
profesorilor din comisia de evaluare.

Coordonator de proiect,
Profesor Diaconu Liudmila-Elena
Profesor Diaconu Iulia
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RAPORT DE EVALUARE
CONCURSUL JUDEŢEAN
Interdisciplinar bilingv
W

‘CU PRIETENII PRIN ŢARĂ - WITH MY FRIENDS
AROUND THE COUNTRY’
Ediţia I
Avizat,
Inspector de specialitate/metodist
Prof. Imparatu Lacramioara

1. Rezultatul derulării proiectului (foarte pe scurt: perioadă, parteneri, principaldte-'âctivităţi) semestrul II al anului şcolar 2010-2011, organizat in Şcoala Gimnaziala ,Take Ionescu’, cu participarea
elevilor de clasa a VUI-a din şcoala. Ei au realizat pe grupe/echipe de lucru proiecte ppt despre o
excursie organizata de profesori din şcoala, in limbile romana si engleza, in care au inclus imagini reale
realizare de ei si in care apar si toti membrii echipei si numeroase informaţii despre traseu, locaţii,
progeam, aspecte geografiec, istorice, civice, morale si religioase despre locurile vizitate. Elevii au fost
coordonaţi de prof. lb. enlgeza Diaconu Liudmila-Elena, prof. geografie Diaconu Iulia, prof. cultura
civica Văduvă Cătălin si prof. consilier şcolar Predisor Daniela.
2. Număr de participanţi, cu unitatea de învăţământ precizată: 30 de elevi din Şcoala Gimnaziala ,Take
Ionescu; si 4 profesori coordonatori.
3. Număr de participanţi, Şcoli, judeţe Şi ţări implicate, pentru proiectele cu participare indirectă/online;
4. Bugetul (surse de provenienţă a fondurilor şi modul în care au fost cheltuite): 100 de lei pentru
realizarea de diplome de participare si a unui DVD cu rezultatele proiectului din sursa proprie a
profesorilor coordonatori.
5. Premii (dacă este cazul) - Au fost acordate diplome de participare echipelor participante, pe care s-au
menţionat toti elevii care au format echipele.
6. Rezultate - produse, impact: Au fost realizate 5 proiecte ppt si un DVD cu coperta personalizata cu
pozele si proiectele realizate de elevii si profesorii participanţi in cadrul acestei activitati. Elevii
participanţi si profesorii coordonatori au fost foarte mulţumiţi si incantati de aceasta activitate, dorind
sa o continue in anii şcolari următori.
Din pacate insa, au intervenir alte prioritatati in activitatea profesorilor coordonatori, alte concursuri
naţionale sau proiecte europene care au necesitat multa munca si atentie, ceea ce a dus la intreruperea
acestui proiect. Insa succesul lui ne-a determinat sa in reluam la nivel judeţean in acest an şcolar 20172018. Dosarul proiectului din 2011 exista la arhiva catedrei de limbi modeme din Şcoala Gimnaziala
„Take Ionescu’.
7. Promovare Şi diseminare (doar descriere, fără ataŞamente): in cadrul scolii, s-a incercat si o ediţie in
anul şcolar 2011-2012, care a ramas fara finalizare.
. Anexe la raport:
Elevii au fost coordonaţi de prof. lb. enlgeza Diaconu Liudmila-Elena (0745655672), prof. geografie
Diaconu Iulia (0744615491), prof. cultura civica Văduvă Cătălin (0740459834) si prof. consilier şcolar
Predisor Daniela (0723008521).
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Prof. Soare Florina

Coordonator,
prof. Diaconu Liudmila-Elena

