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⚫ TEMATICA PROIECTULUI:  ORAȘUL ÎNTÂLNEȘTE NATURA (O abordare inovativă a 

excursiei școlare) 

⚫ DOMENIUL:  educația pentru sănătate, educație culturală, civică, patriotică. 

⚫ TIPUL PROIECTULUI: interjudețean 

⚫ BENEFICIARI :       

✓ elevii școlilor implicate; fiecare școală va implica obligatoriu un număr cât mai mare de copii din 

categorii defavorizate.  

✓ părinții elevilor implicați în proiect; 

✓ școlile implicate; 

⚫ PERIOADA DESFĂȘURĂRII: iunie 2021 –  iunie 2022   

⚫ SITE PROIECT:  https://sites.google.com/sgciar.ro/orasul-intalneste-natura 

⚫ PREZENTAREA  PROIECTULUI: 

                                                                

PROIECT EDUCAȚIONAL INTERJUDEȚEAN 
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⚫ ARGUMENT: 

 

Prezentul proiect a apărut ca o necesitate de reinstaurare a stării generale de bine a elevilor, după 

perioada de restricții impuse de pandemia Covid, de revenire la normalitate, de apropiere de natură, de 

întărire a sănătății, printr-o abordare inedită, inovatoare a excursiei școlare. 

În contextul noii reforme a învăţământului se pune, firesc, un puternic accent pe dezvoltarea 

creativităţii elevului și, implicit, a personalităţii sale, prin „extinderi”de natură intra- şi interdisciplinară, în 

interiorul şi în grupele diferitelor obiecte de învăţământ.  

 Metodă didactică de succes, cu abordare interdisciplinară, pe o scară lărgită, excursia şcolară are 

capacitatea de a lua cunoştinţă pe viu cu literatura prin vizitarea unor case-muzeu ale scriitorilor consacraţi, 

cu geografia prin “descoperirea” formelor de refief pe care le străbat, aşezărilor umane şi prin surprinderea 

aspectelor economice prin localităţile vizitate şi istoria prin vizitarea muzeelor, castelelor, castrelor, 

şantierelor arheologice, cu religia şi continuitatea sa de 2000 de ani ce se perpetuează de-a lungul timpului 

odată cu formarea poporului român, ca popor creştin. 

 Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală, dar și cea fizică a elevului, la educarea lui cetăţenească şi 

patriotică, îl reconfortează pe copil, îi oferă un tonus fizic excelent, premisă pentru o stare de bine generală, și 

îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

 

⚫ SCOP:  

                                                                                                                                                            

Dezvoltarea intelectuală și fizică a elevilor, stimularea și afirmarea potențialului creativ și cultural al elevilor 

din învățământul gimnazial/ primar 

 

⚫ OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

✓ Educarea elevilor în spiritul respectului pentru natură și mișcare; 

✓ Familiarizarea cu valorile istorice, geografice și culturale naționale; 

✓ Educarea unui caracter moral și a unui spirit civic angajat, voluntar; 

✓ Stimularea creativității copiilor; 

✓ Realizarea unor schimburi de experiență între cadrele didactice și diseminarea unor exemple de bune 

practici în organizarea activităților educative, atât în format fizic, cât și în format online 

✓ Întreținerea unui tonus fizic excelent, a stării de bine în perioada postrestrictiv-pandemică. 

   

⚫ DESFĂȘURĂTOR ACTIVITĂȚI ONLINE: 

 

ÎNTÂLNIRE VIRTUALĂ PE MEET:  

✓ Prezentarea proiectului și a obiectivelor sale, a instituțiilor, a reprezentanților și coordonatorilor de proiect 

din cadrul școlii organizatoare și a celor două școli partenere 

✓ Lansarea site-ului oficial al proiectului ( https://sites.google.com/sgciar.ro/orasul-intalneste-natura ) 

✓ Schimbul de propuneri privitor la implementarea proiectului 

✓ Reflecții asupra aspectului inovator al proiectului și a necesității excursiei școlare ca premisă a sănătății și a 

stării de bine a beneficiarilor 

 

ETAPA DE CERCETARE:  

✓ Elevii școlilor implicate vor întreprinde diferite excursii, conform planului de activități propuse, vor efectua 

cercetări pe teren, discuții, anchete, interviuri, înregistrări, fotografii, vor intreprinde vizite la muzee, vor 

studia site-uri recomandate de profesorii coordonatori.  

✓ Se va încuraja schimbul de experiență și lucrul pe DOCUMENTE GOOGLE colaborative: GOOGLE 

DOCS și JAMBOARD 

https://sites.google.com/sgciar.ro/orasul-intalneste-naturaa
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ETAPA DE ACȚIUNE ÎN BAZA CERCETĂRII:  

✓ Pentru a-și putea prezenta rezultatele cercetărilor, elevii se vor iniția/vor accesa mai multe platforme și 

aplicații: STORYJUMPER, BOOKCREATOR, MOVIEMAKER etc. 

✓ Fiecare școală vor direcționa filmările/ materialele/ produsele realizate în urma excursiei iar acestea vor fi 

postate într-o expoziție virtuală comună, pe site-ul oficial al proiectului ( la adresa 

https://sites.google.com/sgciar.ro/orasul-intalneste-natura ) de către administratorul site-ului (prof. 

DANIELA LIGIA CHIȘ). 

 

REFLECȚII ASUPRA REALIZĂRII PROIECTULUI: 

✓ În această etapă se vor prezenta impresiile în urma proiectului: ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, ce ar fi 

dorit să facă altfel. 

✓ Elevii vor completa un FORMULAR GOOGLE de feedback.  

 

⚫ DESFĂȘURĂTOR ACTIVITĂȚI PE TEREN: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Conținuturi 

 

Data 

desfășurării  

activității 

 

Locul 

desfășurării 

 

Participanți 

 

Obs. 

1 1 Iunie în natură 

(Excursie cu elevii la Trei 

Insule) 

1 iunie 2021 Trei Insule ✓ Elevii claselor a VII-a  

C (prof. dirig MANDĂ 

BEATRICE) din 

cadrul Școlii 

Gimnaziale Caius 

Iacob Arad; 

✓ părinți ai elevilor. 

 

2. Intâmpinăm vacanța 

(Parcuri tematice: Arsenal 

Park Orăștie) 

Iunie 2021  Arsenal Park 

Orăștie 

✓ Elevii claselor a VII-a 

A (prof. dirig CHIȘ 

DANIELA)  din cadrul 

Școlii Gimnaziale 

Caius Iacob Arad; 

✓ părinți ai elevilor  

 

3. Roșia Montană - vestigiu 

istoric și natural 

(Excursie la Roșia 

Montană) 

✓ Vizita la Ruinele 

Cetății Romane, 

Drumul Roman, 

Muzeul Mineritului/ 

Galeriile Romane 

 

Septembrie 

2021 

Roșia 

Montană 

✓ Elevi ai Școlii 

Gimnaziale Caius 

Iacob Arad; 

✓ Elevi ai Școlii 

Gimnaziale Ohaba; 

✓ Elevi ai Școlii 

Gimnaziale Sintea 

Mare; 

✓ Coordonatorii 

proiectului: prof. 

ADRIANA 

ROMANOV, prof. 

CRISTIAN 

ROMANOV, prof.  

BEATRICE MANDĂ, 

prof. DANIELA CHIȘ- 

 

https://sites.google.com/sgciar.ro/orasul-intalneste-naturaa
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⚫ REZULTATE AȘTEPTATE: 

 

✓ Conștientizarea necesității interdisciplinarității în realizarea unei educații autentice; 

✓ Formarea sentimentului de respect pentru mișcare și natură; 

✓ Socializarea copiilor, legarea de prietenii, cooperarea în acțiuni cu alți copii de aceeași vârstă 

din cadrul Școlii 

Gimnaziale Caius 

Iacob Arad, prof. 

CARMEN PAVEL- 

din cadrul Școlii 

Gimnaziale Sintea 

Mare, prof. 

MANUELA 

MUREȘAN- din 

cadrul Școlii 

Gimnaziale Ohaba; 

✓ părinți ai elevilor. 

4.  Cu săniuța pe pârtie 

(Excursie la Arieșeni) 

Ianuarie 

2022 

Arieșeni ✓ Elevii claselor a VII-a  

C (prof. dirig MANDĂ 

BEATRICE) din 

cadrul Școlii 

Gimnaziale Caius 

Iacob Arad; 

✓ părinți ai elevilor. 

 

5. Pe urmele trecutului 

(Vizită la Giardini di Zoe 

și la Cetatea Devei) 

mai 

2022 

Giardini di 

Zoe- 

Banpotoc 

 

Cetatea 

Devei 

✓ Elevi ai Școlii 

Gimnaziale Caius 

Iacob Arad; 

✓ Elevi ai Școlii 

Gimnaziale Ohaba; 

✓ Elevi ai Școlii 

Gimnaziale Sintea 

Mare; 

✓ Coordonatorii 

proiectului: prof.  

BEATRICE MANDĂ, 

prof. DANIELA CHIȘ- 

din cadrul Școlii 

Gimnaziale Caius 

Iacob Arad, prof. 

CARMEN PAVEL- 

din cadrul Școlii 

Gimnaziale Sintea 

Mare, prof. 

MANUELA 

MUREȘAN- din 

cadrul Școlii 

Gimnaziale Ohaba; 

✓ părinți ai elevilor. 
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✓ Realizarea unei expoziții virtuale – bază de material didactic pentru alte activități extracurriculare cu 

tematică similară 

✓ Publicarea tuturor materialelor pe site-ul proiectului: https://sites.google.com/sgciar.ro/orasul-intalneste-

natura   

 

 

 
 Încheiat azi, 31. 05. 2021, între Școala Gimnazială Caius Iacob Arad, județul Arad, reprezentată de 

doamna director prof. SIMONA SIMON, în calitate de aplicant proiect, și Școala Gimnazială Sintea Mare, 

județul Arad, reprezentată de doamna director prof. Pavel Carmen Maria, respectiv Școala Gimnazială Ohaba, 

reprezentată de doamna director prof. Manuela Eugenia Mureșan, în calitate de parteneri. 

 

 Art. 1 OBIECTUL prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituțională pentru 

derularea unor activități educative și/sau cultural-artistice care să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor 

implicați în acest schimb de experiență. 

 

 Art. 2 SCOPUL GENERAL al acestui protocol, concretizat în realizarea unui parteneriat și implicit a 

unui schimb de experiență între instituții, îl reprezintă: 

1. Stimularea potențialului creativ, intelectual și practic al elevilor prin organizarea și desfășurarea unor 

excursii și alte activități extracurriculare inovatoare; 

2. Realizarea unui schimb de experiență între elevii și profesorii participanți din cele trei școli implicate; 

3. Realizarea / dezvoltarea relațiilor de colaborare între elevii și profesorii participanți. 

 

Art. 3 ROLUL PĂRȚILOR: 

A. Rolul instituției organizatoare: 

1. Va organiza și desfășura activități comune între elevii din școala inițiatoare și cei din școlile 

partenere; 

2. Va antrena efectiv elevii în organizarea și prezentarea unor activități cu caracter extracurricular; 

3. Va încuraja comunicarea între elevii din școli diferite; 

4. Va înregistra, în format digital, pe site-ul oficial al proiectului activitățile partenerilor, elevi și 

profesori. 

B. Rolul instituțiilor partenere: 

1. Vor organiza și desfășura activități comune între cei implicați în parteneriat; 

2. Vor antrena efectiv elevii în organizarea și susținerea unor activități cu caracter extracurricular; 

3. Vor încuraja comunicarea între elevii celor trei școli implicate. 

Art. 4 CADRE DIDACTICE IMPLICATE: 

A. Din partea instituției inițiatoare: 

Prof. ADRIANA ROMANOV - coordonator 

Prof. CRISTIAN ROMANOV- coordonator 

Prof. DANIELA LIGIA CHIȘ - coordonator 

Prof. MANDĂ BEATRICE - coordonator 

B. Din partea instituțiilor partenere: 

Prof. CARMEN MARIA PAVEL - coordonator (Școala Gimnazială Sintea Mare) 

Prof. MANUELA EUGENIA MUREȘAN- coordonator (Școala Gimnazială Ohaba) 

 

https://sites.google.com/sgciar.ro/orasul-intalneste-naturaa
https://sites.google.com/sgciar.ro/orasul-intalneste-naturaa
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Art. 5 LITIGII: 

Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând 

din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. 

  

Art. 6 REZILIEREA PROTOCOLULUI:       

Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol următoarele: 

a. Nerespectarea de către părțile contractante a prevederilor prezentului protocol; 

b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfășurarea activității prevăzută în 

protocol. 

Art. 7 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI: 

 Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele: 

a. Acordul părților pentru încetarea protocolului; 

b. Scopul a fost atins; 

c. Forța majoră, dacă este invocată. 

   Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunț scris, cu minim o săptămână înainte de încetarea 

cooperării. 

 

 Art. 8 DISPOZIȚII FINALE: 

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă activitatea de realizare a 

obiectivelor comune convenite. 

Protocolul are valabilitate  timp de un an calendaristic, fiind încheiat pe durata iunie 2021-iunie 2022. 

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților semnatare ori de câte ori acestea 

convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol va transmite 

celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

Încheiat azi, 31.05.2021, în 3 (trei) exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare 

parte. 

 

 

 

 
Instituția inițiatoare, 

 

Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad,   

Județul Arad 

   

Instituția parteneră,  

 

Şcoala Gimnazială Sintea Mare,   

Județul Arad 

 

Instituția parteneră,  

 

Şcoala Gimnazială Ohaba,   

Județul Alba 

 

Director,                  

prof. SIMONA SIMON 

 

Director,  

prof. CARMEN MARIA PAVEL 

Director,  

prof. MANUELA EUGENIA MUREȘAN 

                                                                                                           


