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PROIECTE  EDUCAŢIONALE,  ANUL ŞCOLAR  2O13 – 2014 
 

În cursul anului 2013 – 2014 Şcoala Gimnazială “Sfinţii Voievozi” în parteneriat cu 
Asociaţia “Părinţii Aproape” şi-au propus continuarea anumitor proiecte începute în anii 
şcolari anteriori dar şi dezvoltarea unor proiecte noi în vederea dezvoltării ariei de 
activităţi extracurriculare : 

 
Astfel vor fi continuate următoarele proiecte: 

 
1. “Paşi spre performanţă”, proiect cultural – artistic care în acest an va reuni o 

suită de activităţi cum ar fi: 

Scopul proiectului: formarea personalităţii elevilor pe dimensiuni valorice 
autentice orientate către succes. 

Obiective: 
• Recuperarea unor elemente de tradiţie care particularizează etosul şcolii. 
• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă. 
• Stimularea creativităţii şi a aptitudinilor elevilor prin activităţi variate de 

documentare, de redactare, tehnice, artistice şi sportive  . 
• Formarea unei conduite de succes prin relaţionarea cu foşti elevi ai şcolii şi 

cu mari personalităţi care şi-au pus amprenta pe istoria acestei şcoli.  
 Activităţi principale:  

• Workshop-uri ale elevilor pe arii de interes, pregătirea pentru participarea la 
concursuri şi olimpiade, antrenamente sportive şi artistice; 

• Redactarea unor capitole din monografia şcolii, vol. 2, pregătirea revistei 
„Clip” a şcolii; 

• Competiţiile sportive “TURNEUL VOIEVOZILOR” (baschet, volei, handbal, 
fotbal), la care vor participa elevi, absolvenţi, părinţi, profesori şi alţi 
simpatizanţi care doresc sa participe alături de noi la campania de strângere 
de fonduri pentru susţinerea sportului şcolar. 

• Campaniile de educaţie ecologică „Un copil – o floare”, 
• Concursul de arte vizuale şi literare „O şcoala din secolul al XIX-lea în 

competiţia viitorului” la care participă elevi din şcolile bucureştene 
centenare. 

• GALA PERFORMANTEI – spectacol omagial cu decernarea premiilor pentru 
cei mai buni absolvenţi de ieri şi de azi şi evidenţierea elevilor şi profesorilor 
care au realizat performanţe deosebite. 

• “CARNAVALUL VOIEVOZILOR” – un School - Party la care participă elevi, 
părinţi şi absolvenţi de azi şi de ieri (tema “Prinţi şi Prinţese / / Domni şi 
Domniţe”), cu invitaţi surpriză. 
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2. “Şcoala după şcoală” – proiect realizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială 
„Sfinţii Voievozi” ce are ca scop principal susţinerea activităţilor desfăşurate în 
cadrul programului „After – school”.  
Obiectivele proiectului: 

• asigurarea condiţiilor optime de derulare a diferitelor activităţi în cadrul 
programului „After – school” prin implicarea şi responsabilizarea părţilor 
în educaţia copiilor/elevilor.; 

• asigurarea activităţilor care vizează formarea şi dezvoltarea 
competenţelor specifice învăţământului primar şi gimnazial, dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii elevului. 

• oferirea de activităţi cu caracter universal pentru valorizarea aptitudinilor 
şi competenţelor fiecărui elev, în conformitate cu nevoile şi interesele 
sale. 

 
3. “La şcoala, cu mic – cu mare”, proiect educaţional de parteneriat Şcoala – 

Consiliul elevilor – Asociaţia „Părinţii Aproape”. 

 Proiectul îşi propune formarea şi dezvoltarea unei conduite de succes a 
elevilor şi implicarea, participarea lor activa şi creativă la viaţa socială prin 
proiecte şi acţiuni care să le stimuleze creativitatea, capacităţile de comunicare, 
de lucru în echipă, dorinţa de a obţine performanţe în domenii diverse. 

În cadrul acestui proiect se vor derula activităţi la nivelul şcolii, dar şi 
interşcolare bazate pe lucrul în echipe alcătuite din elevi capabili de 
performante şcolare (voluntari numiţi „asistenţi”) şi elevi cu ritm lent de învăţare 
(„şcolarii”), sub îndrumarea cadrelor didactice şi a părinţilor. Se intenţionează 
ca fiecare elev sa descopere cauzele eşecului şcolar pentru a învăţa sa lupte şi 
sa tindă spre succes. Vor fi valorificate activităţile de voluntariat, de susţinere 
reciprocă a elevilor, sub îndrumarea cadrelor didactice şi a părinţilor. Se va 
întări rolul consiliului elevilor prin încurajarea iniţiativelor, a acţiunilor de 
Advocacy în comunitate. 

 
4.  “Un colţ de rai din Europa” , proiect cultural - artistic regional, cu participare 

internaţionala 

Activităţile vor consta în realizarea de compoziţii plastice, decorative şi 
fotografice care să oglindească frumuseţile locurilor de unde provin participanţii, 
vor implica un număr cât mai mare de elevi cu dificultăţi de învăţare din şcoala 
organizatoare şi din alte unităţi şcolare.   

Proiectul se va finaliza intr-un concurs de arte vizuale organizat pe trei 
secţiuni : compoziţii plastice, colaje realizate din diverse materiale si fotografie, 
la care se estimează sa participe un număr de 200 de elevi de la nivelul şcolii, 
precum şi 300 - 400 de elevi de la alte şcoli din România şi din alte ţări.  

 
5. “PLAY  -  ART”,  Festival - Concurs Municipal de Teatru al copiilor              

Ediţia a III-a, 2014.  

Scopul proiectului îl reprezintă stimularea creativităţii,  ca modalitate de 
a aborda arta şi profesia şi  de a consolida  o personalitate armonioasă, prin 
metode şi tehnici specifice teatrului, descoperirea şi cultivarea aptitudinilor şi 
talentelor artistice ale adolescenţilor, precum şi a dragostei acestora pentru arta 
dramatică. 
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Festivalul Concurs ,, Play Art’’ se va desfăşura pe secţiuni : 

‐ secţiunea improvizaţie: a. 5 – 10 ani; b. 11 – 15 ani. 
‐ secţiunea interpretare:   a. 5 – 10 ani; b. 11 – 15 ani. 
‐ secţiunea spectacol trupe: a. 5 – 10 ani; b. 11 – 15 ani. 

 
6. „Centru de educaţie civică şi remediere comportamentală”, proiect civic de 

parteneriat cu DGASPC-sector 1, Inspectoratul de Poliţie, Secţia 3, Direcţia 
Generala a Jandarmeriei Municipiului Bucureşti şi Universitatea Bucureşti, 
Facultatea de Ştiinţe Pedagogice, cursuri de masterat şi postuniversitare. 

Proiectul are ca scop combaterea violenţei în mediul şcolar, formarea 
atitudinilor civice de întrajutorare şi respect reciproc, dezvoltarea deprinderilor 
de lucru în colectivitate şi respectarea conştientă a regulilor sociale. 

 
Proiecte noi ce se vor dezvolta în anul şcolar 2013-2014: 
 

7. Proiectul COMENIUS – ”Viitorul nostru în Europa – Implica-te!”  

Scopul proiectului este prezentarea Europei într-o lumină pozitivă şi 
stimularea participării active a tinerilor în problemele Europei 

 Partenerii noştri din proiect sunt următorii : 

 Kesämäenrinteen Koulu din Lappeenranta, Finlanda 

 11th GYMNASIUM LARISAS   din Larissa, Grecia 

 Mehmet Emin Yurdakul Orta Okulu din Izmir, Turcia 

 Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte "Sveti Sofrony Vrachanski" 
din Plovdiv, Bulgaria 

 Gimnazjum nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino din Zabrze, Polonia 

 IES Francisco de los Cobos, din Ubeda, Spania 

 Realschule Halle/ Westfalen  din Halle, Germania, şcoala 
coordonatoare a activităţilor proiectului. 

Grantul proiectului pentru şcoala noastră este de 24.000 de euro în vederea 
realizării obiectivelor de către participanţii implicaţi în proiect, respectiv 
minimum 100 de elevi din clasele a IV-a – a VIII-a, cu un grup reprezentativ de 
16 elevi şi 8 cadre didactice.  Aşa cum prevede procedura la nivel European, 
grantul se acorda în tranşe iar ultima tranşă, în cuantum de 20%, se obţine 
după 45 de zile de la validarea raportului final.  
Calendarul activităţilor relevă întâlniri ale echipelor de proiect in fiecare dintre 
ţările implicate pentru iniţierea sau perfecţionarea unor strategii, iar prima 
întâlnire de lucru a staff-ului a avut avea loc în Finlanda, în perioada 7 – 11 
octombrie 2013, când se va da startul dialogului intercultural. 
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8. „Ana citeşte” - proiect cultural – artistic iniţiat de Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Iorga” din Focşani şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluziva „Elena Doamna” din 
Focşani, pentru care s-a încheiat un acord de parteneriat cu Şcoala Gimnaziala 
„Sfinţii Voievozi” Bucureşti. 

Proiectul are ca scop stimularea colaborării şi a muncii în echipă în 
privinţa ajutorării elevilor în îndeplinirea obiectivelor curriculare, dezvoltarea 
abilitaţilor de comunicare la elevii cu dificultăţi de comunicare prin limbaj literar, 
plastic şi artistic cu efect asupra creşterii randamentului şcolar la toate 
disciplinele de învăţământ.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea capacităţilor de 
relaţionare a elevilor, stimularea cognitiva, antrenarea psihomotrică şi 
dezvoltarea abilitaţilor de comunicare scrisă şi orală; implicarea în gestionarea 
timpului liber al elevilor cu CES prin activităţi extracurriculare; dezvoltarea 
componentei afective şi volitiv – acţionare a personalităţii elevilor cu dificultăţi 
de învăţare. 

Proiectul are ca finalitate Simpozionul Naţional „Cartea – mijloc de 
instruire, formare şi dezvoltare în societatea cunoaşterii”. 

 
9. „MINIMATH – simpozion şi concurs de matematică interjudeţean, iniţiat de 

Colegiul Tehnic Decebal din Drobeta Turnu Severin împreună cu care s-a 
încheiat protocolul de parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi”. 

Proiectul are ca scop dezvoltarea creativităţii elevilor şi cadrelor didactice 
în direcţia creşterii performanţelor şcolare la nivel interdisciplinar şi 
transcurricular. Sunt stimulaţi „rezolvatorii” şi „propunătorii” de exerciţii şi 
probleme şi promovarea acestora în revista „MINIMATH” care apare cu două 
secţiuni, una pentru învăţământul primar şi a doua pentru învăţământul 
gimnazial. 

Proiectul are ca finalitate Simpozionul Naţional şi concursul de 
matematica „MINIMATH” care se vor desfăşura prin implicarea tuturor 
partenerilor. 

 
10. „Educaţie pentru toţi copiii”, proiect iniţiat de Grădiniţa Nr. 248 din sectorul 1 

pentru care s-a încheiat protocolul de parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Sfinţii 
Voievozi”. 

Proiectul îşi propune formarea şi dezvoltarea unei conduite incluzive a 
copiilor şi adulţilor, implicarea şi participarea lor activă şi creativă la viaţa 
socială prin proiecte şi acţiuni care sa le stimuleze solidaritatea, umanitatea, 
respectul, capacităţile de comunicare, de lucru în echipă, dorinţa de a se 
integra optim în medii sociale diverse.  

În cadrul proiectului se vor derula activităţi intereducaţionale în grădiniţe 
şi şcoli reunite într-un eveniment comun care va avea loc în perioada mai – 
iunie 2014. 

 
 

 D I R E C T O R ,      P R E Ş E D I N T E, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SF. VOIEVOZI”          ASOCIAŢIA “PARINŢII APROAPE”    
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