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          „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Dimensiunile schimbărilor care se petrec în societatea contemporană reprezintă o provocare 

serioasă pentru cei a căror sarcină este să-i pregătească pe copii pentru acest secol. Cadrele didactice se 

confruntă cu o problemă majoră:pregătirea elevilor pentru a reuşi în viaţă, pentru a deveni prosperi într-

un viitor pe care nu-l cunoaştem încă în detaliu. Învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă 

perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul 

educaţional devine o prioritate a  strategiilor orientate către educarea tinerilor. 

Pornind de la ideea că elevii noştri trebuie scoşi din atmosfera obişnuită a clasei pentru a intra 

în relaţie cu alţi elevi din alte localităţi, am iniţiat proiectul „Cu Spiriduşul calendarului în împărăţia 

anotimpurilor”. Această temă ne-a oferit posibilitatea îmbinării activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare şi extraşcolare. 

 Proiectul și-a propus  implicarea în acţiuni de tip parteneriat a trei şcoli din judetul Hunedoara. (Şcoala 

Generală “Octavian  Goga”Deva, Şcoala Generală “Avram Stanca”Petroşani, Şcoala Generală Petros 

Baru.) 

A fost un bun prilej de a se completa cunoştinţele despre frumuseţea naturii în diferite 

anotimpuri şi zone  ale judeţului. 

Durata proiectului a fost de 1 an  şi a fost finalizat prin realizarea unui calendar.                            

Prima acţiune comună a avut loc la Petroşani – în decembrie, unde „SPIRIDUŞII” din cele trei 

localităţi s-au întâlnit, s-au cunoscut, s-au împrietenit. . 

 Activitatea s-a desfăşurat pe 5 grupe. Grupele au avut  de realizat mai multe sarcini de lucru. 

Mai jos sunt prezentate realizările „SPIRIDUŞILOR”din timpul activităţii. 



           Afişul proiectului    

 

 

 

 

      Grupa brăduţilor                Grupa fulgilor        Grupa Iarna     

              

              Grupa colindelor                                               Grupa jocurilor de iarnă 

       

 

  Toate grupele au primit diplome pentru frumoasele lor realizări. 

 În încheierea activităţii s-a colindat, s-au spus poezii, iar „Spiridusii”şi-au dăruit unul altuia 

amintiri, şi-au dat numerele de telefon sau adresele de mail.  



  A doua acţiune comună in cadrul acestui proiect  s-a desfasurat  la Petros Baru –în mai , unde 

„SPIRIDUŞII” din cele trei localităţi s-au întâlnit, au lucrat împreună, apoi s-au  jucat. 

 Activitatea s-a desfăşurat pe 5 grupe. Grupele au avut  de realizat mai multe sarcini de lucru. 

Mai jos sunt prezentate fişele fiecărei grupe şi realizările lor: 

Grupa nr.1- „Zâna Primăvara” 

                    

   Grupa nr. 2-,, Gâze şi  fluturaşi” 

            

Grupa nr.3-,,Sărbători de primăvară” 

   

        

Grupa nr. 4-,, Primăvara” 

   



           

Grupa nr. 5-,, Flori” 

           

         Toate grupele au primit diplome pentru frumoasele lor realizări. 

    Ultima întâlnire a avut loc la Deva Şc. Gen. Octavian Goga unde copiii au fost organizaţi pe 4 

grupe,fiecare grupă fiind un anotimp.La această întâlnire elevii au rezolvat mai multe sarcini pe care 

le+au cuprins într-o cărticică. 

Finalul proiectului s-a concretizat prin realizarea unui calendar. 
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