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Scopul proiectului

În anul scolar 2018 – 2019, ne propunem să folosim dotările de care dispun cabinetele de limbi străine şi de 
informatică pentru implementarea unui proiect educativ la nivelul liceului. După cum sugerează si titlul - “Non 
Scholae Sed Vitae Discimus” ( “Nu pentru şcoală, ci pentru viață învățăm”) – proiectul urmăreste pregătirea elevilor 
pentru viața de zi cu zi, pentru ceea ce se află dincolo de porțile şcolii.

Studiile realizate atat in tara cat si peste hotare au demonstrat ca elevii care beneficiaza de 
cursuri/prezentari bazate pe metode video-auditive retin mai multa informatie, inteleg conceptele mai rapid si sunt 
mult mai entuziasti in privinta invatarii. 

Atunci cand sunetul este insotit de imagine, atunci cand vocea pe care o auzim este asociata unui chip, 
ascultatorul isi insuseste ideile cu o mult mai mare usurinta. 
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Decorul, actiunea, gesturile, mimica sau emotiile pe care elevii le pot observa intr-un videoclip, ofera un 
important stimul  pentru achizitia, producerea si aprofundarea informatiilor. Tocmai de aceea, in aplicarea acestui 
proiect, folosirea prezentarilor video va fi o resursa de baza.

Cu alte cuvinte, proiectul in discutie isi propune sa ii ajute pe elevi sa isi extinda orizontul spiritual / cultural 
prin intermediul unor reportaje / filme / documentare video, deoarece ei vor beneficia astfel de elemente pe care 
notitele, textele sau simpla expunere verbala nu le pot acoperi in totalitate. 

Latura inedita a acestui proiect consta in faptul ca parintii vor fi invitati sa se implice si sa participe la actiunile 
ce se vor desfasura. Teme precum traficul de persoane, pericolul drogurilor, efectele nocive ale tutunului si multe alte 
subiecte legate de viata de zi cu zi pot fi prezentate nu numai elevilor, ci si parintilor acestora. Astfel, vom incerca sa 
facilitam comunicarea dintre elev, parinte si scoala.

Perioada proiectului: 

- Octombrie 2018 – Iunie 2019 

- LUNAR ( in fiecare lună, va fi selectata o tema de interes social sau cultural, iar elevii vor fi invitati, prin rotatie, la 
prezentari pe tema respectiva)

- În afara orelor de curs ( in intervalul orar 14.00 – 15.00)

Obiectivele vizate: Proiectul “Non Scholae Sed Vitae Discimus” vizeaza urmatoarele obiective:

1. constientizarea faptului ca nu invatam doar pentru scoala, ci si pentru viata;

2. promovarea valorilor morale / spirituale;

3. dezvoltarea laturii comunicative in relatia elev – parinte – profesor;



Activitati propuse: 

1. vizionarea unor filmulete sau documentare cu caracter educativ pe diverse teme de interes pentru viata de zi cu zi;

2. realizarea de catre elevi a unor referate pornind de la temele discutate;

3. realizarea de catre elevi a unor prezentari power-point pornind de la temele discutate;

Rezultate asteptate: 

1. elevii sa constientizeze faptul ca scoala ii pregateste in primul rand pentru viata, nu doar pentru obtinerea unor 
simple note/calificative;

2. elevii sa isi extinda orizontul spiritual/moral/cultural in urma activitatilor care se vor efectua;

3.  elevii sa realizeze ei insisi referate/prezentari pornind de la temele discutate;

4. elevii sa isi dezvolte capacitatea de a-si exprima propriile opinii asupra unor teme de interes general;

5. elevii sa isi dezvolte capacitatea de a comunica mai usor atat cu profesorii, cat si cu parintii;

Impactul scontat: 

Bazandu-ne pe studiile realizate atat in tara cat si peste hotare, anticipam ca prin intermediul acestui proiect, 
elevii vor percepe scoala ca fiind mult mai atractiva si mult mai dinamica. Elevii vor exprima un mai mare entuziasm in 
ceea ce priveste cerintele scolare si prin urmare isi vor imbunatati abilitatile de a intelege si de a comunica. In plus, 
prin vizionarea de filmulete instructiv-educative, ei vor fi capabili sa faca noi conexiuni interdisciplinare si sa 
descopere noi legaturi intre lumea scolii si lumea din afara. 

Fiecare prezentare/actiune va oferi premii ( rechizite, carti) elevilor activi, fie prin intrebari fulger care vor 
testa atentia si perspicacitatea lor, fie prin mici tombole.




