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 * Activităţile se vor desfăşura intre elevii claselor: a IIIa, învăţător 

Belu Sofica – Şcoala cu clasele I-VIII Salcioara, Tulcea şi a III a A,  

învăţător Nichifor Ecaterina - Şcoala cu clasele I-VIII  nr.28  „ Mihai 

Eminescu” , Galati. 

 * Durata proiectului:anii scolari 2011/2012 si 2012/2013. 

 * Activităţile se vor desfăşura după un program stabilit de comun acord 

de către coordonatorii proiectului, pentru atingerea scopului şi realizarea 

obiectivelor propuse, 

 

Director,                                                                Director, 

Ivanov Victorita      Bucsa Camelia 

                                  

 
 

   



 

 
 

            Derularea proiectului ,,CLUBUL PRIETENIEI”  are drept motivaţie  

entuziasmul şi deschiderea cu care reacţionează copiii, la aceasta vârstă,  

la stabilirea de relaţii noi de prietenie, dar şi efectul benefic pentru conturarea 

dimensiunii acestui sentiment nobil, care nu trebuie să aibă bariere 

discriminatorii şi nici măcar eliminatorii. 

  În acest sens proiectul de faţă este o provocare şi pentru coordonatorii lui, 

având în vedere diferenţele dintre cele doua clase ţintă: de mediu social rural 

şi urban. 

 În alt sens şcoala trebuie să răspundă permanent nevoilor societăţii pe 

care o deserveşte, să se situeze cu un pas înaintea schimbărilor pe care 

progresul şi dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii le va produce inevitabil, să 

prevadă şi să prevină efectele negative asupra personalităţii viitorului 

cetăţean, pregătindu-l încă de la o vârstă fragedă să se integreze ritmului de 

viaţă tot mai alert, pe de o parte, şi să ştie cum să relaţioneze în cadrul 

societăţii, pe de alta parte. Aceste două aspecte sunt o prioritate la fel de 

importantă ca şi pregătirea şcolară, pentru că reuşita fiecăruia nu se poate 

situa in afara contextului societăţii, dar nici în absenţa relaţiilor interumane 

cu ceilalţi indivizi din universul imediat apropiat . 

 Capacitatea de lega prietenii bazate pe sinceritate, încredere reciprocă, 

altruism, pasiuni şi interese comune nu este doar ilustrarea frumuseţii 

caracterului uman, ea va fi calea de a contracara efectul urgenţei vieţii în 

viitor, mai exact evitarea pericolului ca omul să se transforme dintr-o fiinţă 

sociala într-una robotizată şi însingurată. 

 Prin urmare, prietenia este astăzi pentru oameni ceea ce este ecologia 

pentru natură, şi, ca şi în cazul degradării mediului natural, degradarea 

relaţiilor interumane nu este  conştientizată încă pe deplin. 

 Parteneriatele sunt o forma de învăţare activă şi atrăgătoare pentru copii, 

mai ales prin elementul de noutate pe care îl aduc în orice tip de activitate de 

acest fel, însă cel mai puternic impact îl au asupra formării capacităţii  de 

relaţionare  între elevii implicaţi, care dobândesc astfel o bogată experienţă 

de colaborare şi comunicare interumană.  

     

 



 

 SCOPUL: 
           

          Proiectul - parteneriat încheiat de prezentul protocol are drept scop 

desfăşurarea unor activităţi comune între cele două clase , în vederea formării 

şi dezvoltării   unei conduite de deschidere şi apreciere a oricărei fiinţe 

umane. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE : 
 

* Însuşirea noţiunii de relaţie interumană şi înţelegerea importanţei 

acesteia  pentru întreaga societate umană, în general, şi pentru fiecare 

individ  adult sau copil, în special. 

* Înţelegerea dimensiunii sentimentului de prietenie adevărată şi a 

criteriilor de apreciere  a ceea ce presupune relaţia de prietenie. 

* Dezvoltarea unui comportament de deschidere nediscriminatorie 

faţă de ceilalţi copii, indiferent de mediu, stare materială sau etnie. 

* Cultivarea capacităţii de a comunica pe teme şi preocupări comune, 

de a-şi însuşi regulile unui dialog civilizat, bazat pe respectarea partenerului 

de dialog . 

* Dezvoltarea capacităţii de cooperare în desfăşurarea unor activităţi 

comune, cu diferite teme, prin împărtăşirea experienţei personale, susţinerea 

reciprocă a ideilor, completarea şi argumentarea lor. 

* Formarea unei conduite civilizate, atât  în cadrul grupului, cât şi în 

orice relaţie cu  persoanele cu care intră în contact, bazată pe respect 

reciproc, înţelegere şi corectitudine. 

 

. GRUP  ŢINTĂ : 
 
CLASA a III a–Sc. cu cl. I-VIII SALCIOARA- TULCEA 
CLASA a IIIa A- Şc. cu cl. I-VIII nr. 28 MIHAI 
EMINESCU- GALATI 
 



 
RESURSE PROIECT : 
 

Resurse umane : 
      *elevii claselor a III-a ,  Şcoala. Salcioara, Tulcea şi a III-a A , Şcoala. nr. 

28 , Galati 

      * învăţătoarele celor două clase; 

      * părinţii sensibili la idee , doritori de a susţine aplicarea proiectului. 

 
Resurse temporale :     
       * durata proiectului :ani scolari 2011/2012; 2012/2013. 

 
Resurse financiare : 
      * contribuţii părinteşti; 

       * autofinanţare; 

       * sponsorizări , donaţii. 

 
Resurse spaţiale : 
       * sălile de clasă; 

  * cetatile Argamum si Heracleea, Muzeul de Stiinte ale Naturii Tulcea ; 
       * suprafeţe asfaltate pentru desene pe asfalt. 

  *Muzeul taranesc din padurea Garboave din Galati 

  *Muzeul de istorie Älexandru Ioan Cuza din Galati 

  *Gradina botanica cu acvariu din Galati 

  *Gradina publica Galati 

  *Faleza superioara a Dunarii de la Galati 
 

Resurse materiale:      
    * informaţionale : cărţi , reviste , albume , colecţii etc. 

    * auxiliare : instrumente de lucru, hârtie glace, carton, coli polistiren, 

acuarele, carioca, aracet, creta colorată etc. 

 



 
 
 
 
REZULTATELE  AŞTEPTATE : 
 
        Prin fiecare activitate pe care o vom desfăşura aşteptăm un răspuns 

evident din partea elevilor celor două clase, în special concretizat prin 

plăcerea de a participa la activităţi comune şi prin dezvoltarea unor atitudini 

de altruism şi cooperare. 

          Astfel, prin activităţi care vizează în special comportamente morale, 

dar cu aplicaţii care plac, atrag şi încântă copiii, ne aşteptăm să formăm o 

dimensiune clară şi accesibilă a sentimentului de prietenie, prelungit înspre 

solidaritate şi, încercăm, chiar înspre umanism. 

         Ca imperativ major al acestui proiect, am hotărât să lăsăm loc în 

primul rând spontaneităţii actului liber, originalităţii şi creativităţii elevilor  

noştri, rolul nostru fiind cel de a crea cadrul optim de desfăşurare şi de a 

îndruma fiecare activitate. 

 De asemenea vom valorifica fiecare moment al activităţilor noastre, 

punctând mereu faptul că deviza proiectului este „ Toti diferiti, toti egali, toti 
prieteni” şi că schimbul de idei şi sentimente între oameni a fost totdeauna 

calea spre succesul personal şi cheia unei vieţi frumoase si împlinite. 

 Sperăm astfel că, după derularea acestui proiect, elevii noştri vor rămâne 

cu imaginea clară a dimensiunii frumuseţii relaţiilor de prietenie, 

eliminând prejudecăţile si convingerile discriminatorii tot mai prezente in 

conştiinţa publică şi preluate, din nefericire, şi de către copii. 

   

 
EVALUAREA PROIECTULUI : 
    - Realizarea de portofolii cu lucrările efectuate de elevi; 

 - Întocmirea de albume cu fotografii însoţite de impresii ale copii- 

lor şi ale învăţătoarelor; 



 - Crearea unor CD-uri cu aspecte din activităţile desfăşurate; 

 - Analiza fiecărei activităţi şi a rezultatelor obţinute sub forma unor 

,,jurnale de bord’’; 

  
    

 

 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR 
An scolar 2011/2012 

 
 OCTOMBRIE 
DECEMBRIE: 

 
„ Hai sa ne cunoastem” :cunoaştere directă a elevilor celor două clase, 

Loc de desfăşurare: sălile de clasă  

Realizare: prin intermediul învăţătoarelor; 

Perioada:28 octombrie, 6 decembrie. 

 

 

IUNIE: 
 

 

   ,, Ziua Copilului e azi şi Ziua Prieteniei ”- concurs de desene pe asfalt cu 

tema ,,Copiii şi copilăria”- desfăşurat pe grupe mixte, cu acordare de diplome de 

participare tuturor copiilor; 

  Loc de desfăşurare: ; 

  Realizare: stabilirea grupelor mixte, împărţirea suprafeţei de asfalt în mod 

egal pentru fiecare grupă, ,,votarea “ de către elevi a limitei de timp pentru executarea 

desenului; aprecierea şi interpretarea desenelor realizate – acordarea de premii şi 

diplome de participare,  

  Perioada: 1 iunie 2012. 

 

 

 SEPTEMBRIE 
 

   ,, Am devenit şi vom rămâne prieteni ”- evaluarea primei proiectului 

desfasurate in aanul scolar 2011/2012: realizări şi scopuri îndeplinite, impresii adunate 

în timpul activităţilor, planuri de continuare în viitor a relaţiilor de prietenie stabilite 

între cele două grupuri de elevi. 



  Loc de desfăşurare: cele doua scoli 

  Realizare: prezentare cronologică a activităţilor desfăşurate, povestirea 

momentelor deosebite, impresii şi satisfacţii trăite de elevi şi de învăţătoare. 

  Perioada: 15 septembrie 2012 

 

Intocmit de: 

Inst. Belu Sofica 

Inv. Nichifor Ecaterina 

 

Aprobat de: 

 

Drirector Scoala cu cl I-VIII            Director Scoala cu cl I-VIII Nr.28 

 Jurilovca                Galati                                                    

Ivanov Victorita     Bucsa Camelia 

                                  
 


