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Motto 

“Prietenia este armonia a două lucruri contrare, care sunt necesitatea şi libertatea.”  

(S. Weil)  

 

I. ARGUMENT 

 

Programul de parteneriat “Prieteni vechi şi noi” oferă fiecărui elev din unităţile 

partenere, cât şi cadrelor didactice, posibilitatea de a se implica în activităţi cultural – 

artistice, în funcţie de aptitudini, talente, preferinţe. Cuprinde o gamă largă de activităţi 



culturale, cu tematică diversă şi atractivă din domeniul muzicii, picturii, literaturii, 

abilităţilor practice axate pe tematica frumoasei copilării.  

Prezentul parteneriat vine ȋn ajutorul elevilor dornici în a se afirma, a-şi pune în 

valoare talentul, precum şi capacităţile creatoare. 

Noua orientare a învăţământului preuniversitar românesc prevede formarea tinerei 

generaţii în conformitate cu diverse concepte fundamentale, precum: intercomunicarea,  

preocuparea pentru copii, relaţiile de colaborare şi intrajutorare, dar şi formarea de 

atitudini pozitive de bunătate, respect şi prietenie. 

Dintre acestea, capacitatea de a comunica este cheia reuşitei într-o societate 

democratică inclusă în comunitatea europeană. 

De asemenea, fiecare colectivitate reprezintă o comunitate care, în primul rând 

trebuie să înveţe să aprecieze amabilitatea, prietenia, în al doilea rând să rezolve 

controverse, probleme care apar şi în al treilea rând să exploreze noi idei. 

Acest parteneriat urmăreşte cunoaşterea reciprocă a elevilor din medii diferite, 

precum şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie dintre ei, schimbul de idei dintre cele două 

grupuri ţintă şi cunoaşterea mediului în care fiecare trăişte şi îşi desfăşoară activitatea. 

Activităţile propuse în acest proiect dau elevilor ocazia de a trăi experienţe unice 

pentru a veni în tangenţă cu oameni şi locuri noi, de a aprecia frumosul din societate, arta 

şi natura, dar şi de a lega noi prietenii.    

 

II. SCOPUL PROIECTULUI 

- dezvoltarea relaţiilor de prietenie, comunicare inter-umană; 

- formarea personalităţii copiilor în vederea acceptării toleranţei, colaborării şi 

intrajutorării reciproce.  

 

III. COMPETENŢE GENERALE 

Activităţile desfăşurate prin intermediul acestui program de parteneriat vor 

călăuzi elevii să descopere noi prieteni, să descopere lumea fascinantă care ne înconjoară, 

le vor trezi curiozităţi şi dorinţa de afirmare.  

Activităţile se vor desfăşura sub formă de jocuri, vizite, momente cultural - 

artistice şi excursii. 



Programul va armoniza relaţiile în cadrul grupurilor, le va forma deprinderile de a 

fi cooperanţi, toleranţi, de a avea iniţiative şi de a-şi creea relaţii de prietenie, colaborare 

şi competiţie. 

 

IV. COMPETENŢE SPECIFICE 

Pe parcursul acestui parteneriat educaţional, elevii vor fi orientaţi spre 

cunoaşterea reciprocă, descoperirea talentelor, aptitudinilor şi preocupărilor.  

Se va stimula interesul şi competenţele şcolare ale elevilor de aceeaşi vârstă. 

Totodată, se va urmări dezvoltarea capacităţilor de a-şi exprima liber găndurile şi 

sentimentele de solidaritate şi cooperare. 

De asemenea, elevii vor vizita cele două şcoli şi împrejurimile acestora pentru a-şi 

lărgi orizontul cultural, zone turistice pentru recreere, vor desfăşura activităţi recreative şi 

de îmbogăţire a cunoştinţelor. 

 

V. GRUPUL ŢINTĂ este format din elevi cu vârste cuprinse între 11 şi 14 ani. 

 

VI. REZULTATE AŞTEPTATE 

 implicarea efectivă a elevilor în activităţile cultural – artistice; 

 dorinţa elevilor de a-şi afirma şi descoperi talentele şi aptitudinile cultural – 

artistice; 

 întocmirea unor portofolii cu materialele proiectului, afişe, colaje, desene, album 

foto; 

 cadrele didactice vor avea posibilitatea de a-şi manifesta creativitatea în a aplica 

metode moderne de educare a elevilor în acest domeniu. 

 

VII. RESURSE 

 MATERIALE:  

 baza  materială  a  celor  două  locaţii; 

 trusă de pictură şi abilităţi manuale; 

 calculator, imprimantă, CD, top de coli A4.  

 UMANE :  



 Elevii clasei a VI-a B de la Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri 

Baia Mare, elevii clasei a VII-a A de la Liceul Tehnologic Traian 

Vuia Tăuţii Măgherăuş, cadrele didactice şi  părinţii copiilor 

implicaţi. 

 TEMPORALE:  

 octombrie 2015 – iunie 2016 

  PROCEDURALE: observarea spontană şi dirijată, explicaţia, demonstraţia,  

investigaţia, povestirea, lucrul în echipă, dezbaterea, experimentul, exerciţiul  

practic, vizita tematică. 

 

VIII. EVALUARE 

Înregistrarea prin fotografii, C.D.-uri, portofolii, analiza lucrărilor realizate de 

copii, consemnarea  observaţiilor, aplicarea de chestionare, interviul. 

 

IX.  ACTIVITĂŢI CUPRINSE ÎN PROGRAM 

 

1. Toamna prieteniei –  octombrie-noiembrie 2015 

      - vizitarea de către elevii clasei a VII-a A a Liceului Tehnologic Traian Vuia 

Tăuţii Măgherăuş (prof. Gavrilă Cornel) a Şcolii Gimnaziale Vasile Alecsandri Baia 

Mare (prof. Sălăjan Raluca Anamaria); 

 - vizionarea unei scenete realizată de clasa a VI-a B a Şcolii Gimnaziale Vasile 

Alecsandri Baia Mare (prof.  Sălăjan Raluca Anamaria).  

     

2. Crăciunul în Maramureş – decembrie 2015 

 - confecţionare de felicitări şi podoabe de Crăciun în cadrul fiecărei şcoli; 

 - organizarea unui concurs cu tema “Tradiţii de Craciun în Maramureş”; 

 - realizarea unui cd cu lucrările copiilor implicaţi în parteneriat pe această temă. 

 

 

 



3. Mama mea – martie 2016 

- realizarea unor desene şi felicitări cu tema “Mama, prietena mea” în cadrul 

fiecărei şcoli; 

 - realizarea unui cd cu lucrările copiilor implicaţi în parteneriat pe această temă. 

 

      4. Primăvara prieteniei – mai 2016 

- vizitarea de către elevii clasei a VI-a B a Şcolii Gimnaziale Vasile Alecsandri Baia 

Mare (prof. Sălăjan Raluca Anamaria) a Liceului Tehnologic Traian Vuia Tăuţii 

Măgherăuş (prof. Gavrilă Cornel); 

  

5.  Se apropie vacanţa – iunie 2016 

- excursie cu elevii cuprinşi în programul de parteneriat. 

 

 

 

 

 

  


