Proiectele câştigătoare în competiţia judeţeană
„Să ştii mai multe, să fii mai bun”
2013
Nr.
crt
.

1.

2.

3.

Şcoala
participantă

Şcoala
Gimnazială
Butea

Denumire proiect

TRADIŢII
PASCALE

CONCURSUL
Şcoala
NAŢIONAL
Gimnazială „Al.
KREATICON –
Vlahuţă”, jud.
CARUSELUL
Iaşi
COPIILOR- EDIŢIA
A V-A

Şcoala
Gimnazială
Ciurea, jud. Iaşi

PROTEJĂM
NATURA PENTRU
VIAŢĂ

Domeniul în
care se
încadrează

cultural

artistic

educaţie
ecologică şi
protecţia
mediului

Punctaj
acordat

89 p.

95 p.

90 p.

Evaluatori

Descrierea activităţii

Link-uri

Theodor
Pantilimonescu;
Andreea
Ciornovalic

Stimularea interesului de
cunoaştere şi păstrare a
tradiţiilor şi
obiceiurilor religioase
pascale care definesc
portretul spiritual al
poporului român.

http://scoli.didactic.ro/scoala
_de_arte_si_meserii_butea_b
utea

Prof. M. Boz, Prof.
C. Andriescu

Dezvoltarea creativităţii
elevilor prin realizarea
unor lucrări practice şi
valorizarea potenţialului
individual la nivelul
grupului prin activităţi
cultural artistice.

http://www.youtube.com/wat
ch?v=FESpa9es3yU
http://www.youtube.com/wat
ch?v=nH6N8yNHOUI
http://www.facebook.com/sc
oala3alexandruvlahuta
http://www.youtube.com/wat
ch?v=gaoNrXe7aC8
http://scoalaalexandruvlahuta
iasi.ro/

Prof. C. Andriescu,
Prof. E. Mănucă

Sensibilizarea elevilor şi
a întregii comunităţi în
legătură cu pericolele
care pândesc planeta:
http://scoalaciurea.ro/
gravitatea crizei
ecologice, a efectelor
poluării, a dezechilibrelor
produse, epuizarea

4.

Liceul
Tehnologic “M.
Kogalniceanu”
Miroslava, jud.
Iaşi

JOB SHADOW
DAY

orientare şi
consiliere

5.

Şcoala
EUROED, jud.
Iaşi

COPILĂRIA
BUNICILOR MEI

6.

Liceul Teoretic
„Vasile
Alecsandri” ,
jud. Iaşi

SUNTEM ALTFEL
FĂRĂ DROGURI

77 p.

Prof. M. Mujdei,
Prof. D. Munteanu

cetăţenie
democratică şi
responsabilitat
e socială

95 p.

Prof. M. Mujdei,
Prof. D. Munteanu

educaţie pentru
sănătate şi stil
de viaţă
sănătos

95,5 p.

Prof. C. Andriescu,
Prof. E. Mănucă

resurselor, scăderea
biodiversităţii şi
implicarea activă a
elevilor în proiecte eco
cu caracter
interdisciplinar şi
proiecte de ecotivitate de
lungă durată.
Familiarizarea tinerilor
cu piaţa forţei de muncă.
Dobândirea unei
experienţe concrete,
înţelegerea activităţilor,
îndatoririlor şi
responsabilităţilor de la
locul de muncă,
interacţiunea cu angajaţii,
prin petrecerea unor ore
în „umbra” unui angajat
dintr-o
companie/instituţie
Cunoasterea de catre
elevi a experientei de
viata a bunicilor;
Realizarea unui proiect
pe tema propusa
(Copilaria bunicilor mei)
in parteneriat cu bunicii;
Promovarea sănătăţii şi a
stării de bine a elevului,
prin formarea unui stil de
viaţă sănătos;

http://miroslava.licee.edu.ro/
www.jobshadow.ro

http://www.euroed.ro
http://www.mystories.eu/proj
ect/

http://www.lvais.ro

7.

8.

Şcoala
Gimnazială
Pârcovaci,
Hârlău, jud. Iaşi

Şcoala
Gimnazială
„Alecu Russo” ,
jud. Iaşi

ÎNTÂLNIRE ÎNTRE
GENERAŢII

WATER IS OUR
TREASURE

abilităţi de
viaţă

tehnic

95 p.

60 p.

Prof. M. Boz, Prof.
C. Andriescu

Prof. L. Viciu
Prof. C. Popa

Inspector proiecte educative,
Prof. Alla Apopei

Dezvoltarea personală a
elevului, prin
autocunoaşterea şi
construirea unei imagini
pozitive despre sine;
Formarea unei atitudini
de grijă şi respect faţă de
valorile culturale, laice şi
religioase specifice
poporului român.
Educarea în spiritul
evaluării corecte a
valorilor.
Dezvoltarea serviciilor
educationale, creşterea
motivaţiei elevilor şi
interesul lor pentru
cercetare stiintifica,
stimularea spiritul de
investigaţie şi
curiozitatea.

http://www.isjiasi.ro/scoli/par
covaci/

http://www.arusso.ro/
http://eapetroi.blogspot.ro/20
13/04/water-is-ourtreasure.html
http://www.youtube.com/wat
ch?v=-PEJw7M3loo

