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1. Titlu proiect : ,,ZIUA INTERNATIONALA A EDUCATIEI ,,
2. Tip proiect: local
3. Domeniu: educaţie pentru drepturile copilului, cultural-artistic
4. Perioada: 05 octombrie 2018
5. Instituţia coordonatoare: Scoala Profesionala Braesti
6. Parteneri: Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti, Scoala Primara Buda,
Gradinita Braesti
7. Echipa de implementare a proiectului: cadrele didactice cu functiile de educatoare,
invatatori si diriginte
8. Grup ţintă/beneficiari: copiii si elevii Scolii Profesionale Braesti (cu structuri), parintii,
cadrele didactice, comunitatea locala
9. Scop:
o evidentierea importantei zilei internationale a educatiei
o recunoasterea importantei cadrelor didactice in educatia elevilor, in formarea culturii si a
valorilor morale si civice la elevi
o sensibilizarea elevilor si a parintilor cu privire la rolul educatiei in viata si in societate
10. Obiective:
o formarea de abilitati pentru intelegerea si promovarea rolului educativ asupra elevilor
o stimularea participarii elevilor si a parintilor la activitati extrascolare
o imbogatirea relatiei cadru didactic-elev-parinte-comunitatea locala
11. Argument
Ziua Internationala a Educatiei, sarbatorita in data de 5 octombrie simbolizeaza
importanta procesului de formare si dezvoltare culturala, morala si stiintifica a copilului prin
intermediul educatorului. Educatia, luand nastere odata cu atitudinea activa a omului fata de
propia dezvoltare, fata de transmiterea cunostiintelor generatiilor urmatoare, detine pana
astazi un rol vital in dezvoltarea civilizatiei, in cultura umanitatii si nu in ultimul rand in
transmiterea valorilor spirituale.
Asfel, prin acest proiect ne propunem sa transmitem si sa promovam laturile educatiei si
valorile educative ce vor ajuta elevii in deschiderea de noi orizonturi, in formarea acestora ca
viitori adulti si mai ales in formarea personalitatii lor in cadrul societatii, deoarece, ca scop
final al educatiei, scoala formeaza elevii pentru viata.
12.

Resurse :

o umane: cadre didactice, elevi, parinti, comunitatea locala
o materiale: consumabile si materialele utilizate in cadrul activitatilor

o financiare:bugetul cheltuit pe materiale folosite in cadrul activitatilor
o de timp: 05.10.2018
13.

Activităţi:

o stiintifice
o cultural-artistice
o practice
*Anexa 1 a proiectului -,,Programul activitatilor educative ,,
14. Rezultate asteptate:
o marcarea Zilei Internationale a Educatiei prin implicarea elevilor, cadrelor didactice,
parintilor in activitatile propuse
o relationarea si colaborarea constructiva a tuturor benficiarilor educatiei
15. Evaluare:autoevaluare realizată de echipa de implementare prin calitatea produselor si a
activitarilor realizate
16. Mediatizare: prin expozitii de fotografii, pe site-ul scolii
17. Diseminare: in Consiliul Profesoral, la orele de dirigientie, la sedintele cu parintii
18. Sustenabilitate: Mare parte dintre activitățile propuse vor fi realizate anual în vederea
marcării importantei educatiei in viata elevilor .
19. Coordonatorul proeictului: prof. Alina Calfa

