
PROIECT EDUCAȚIONAL 

cu finanțare DJST Argeș 

,,ALTERNATIVELE  TIMPULUI LIBER” 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA, PITEȘTI 

TITLUL PROIECTULUI: ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBER 

DOMENIUL: CULTURAL-ARTISTIC 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: MARTIE-SEPTEMBRIE 2017 

COORDONATORI proiect: DEMETER Ana-Maria, CIOBANU Elena 

Nr. de telefon: 0766451024 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

,,Nu trebuie să arzi cărţi ca să distrugi o cultură. Ajunge să faci ca lumea să nu le mai 

citească”. (Ray Bradbu) 

ARGUMENT: Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane a pus 

amprenta asupra preocupărilor familiei de astăzi.  „Oamenii ocupaţi” s-au îndepărtat de lumea 

cărţilor, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai importante surse de 

informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă, într-

o librărie, de a-şi construi o bibliotecă proprie, de a merge la teatru. 

Proiectul educaţional pe care îl propunem reprezintă o încercare de a repune în drepturi 

„cartea ” şi „biblioteca”, teatrul, activitățile sportive și cultural-artistice, în general, de a le aduce 

în atenţia elevilor şi părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare,  un 

izvor de cunoaştere şi visare fără egal! Proiectul promovează conduita pozitivă a adolescenților 

spre manifestările cultural-artistice. Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc. Televizorul, 



calculatorul, internetul au devenit repere fără pereche pentru fiecare generaţie de elevi din ultimii 

ani.  

Viaţa noastră trăită la început de secol XXI este marcată de la mic la mare de amprenta 

marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp foarte scurt. Aceste trei mijloace de 

informare rapidă şi comodă care oferă elevilor meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii 

acoperă deja o plajă substanţială a timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se 

naşte întrebarea: mai este cartea "o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi 

frumuseţi" cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi? Dacă elevul începe a citi din curiozitate 

şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese: prin informaţie, 

prin deprinderea cititului coerent, conştient, prin implicarea afectivă, prin însuşirea  și îmbogățirea 

unui vocabular expresiv. 

Pornind de la această constatare am încercat prin acest proiect să găsim modalităţi şi tehnici 

care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură, prin activităţi desfăşurate în 

acest sens care depăşesc spaţiul sălii de clasă sau al camerei copilului, bibliotecile sau unele case 

memoriale fiind mediile cele mai potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce 

păstrează atmosfera de lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor. 

SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru lectură, facilitarea 

integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

• stimularea gustului pentru lectură; 

• dezvoltarea aptitudinilor artistice și sportive 

• îmbunătăţirea comunicării orale şi scrise 

• cunoaşterea instituţiilor de cultură din Pitești și zonele limitrofe, 

• stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale,  

• împărtăşirea experienţelor personale. 

GRUPUL ŢINTĂ: beneficiari direcţi: 90 de elevi ai Liceului Tehnologic Astra, între care 

28 de elevi voluntari-inițiatori ai proiectului și elevi cu CES.  

DURATA PROIECTULUI: martie-septembrie 2017. Proiectul educaţional se 

desfăşoară în  anul şcolar 2016-2017 

 

 



DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR : 

Activitatea nr. 1 

Titlul activităţii: ,,Alternativele timpului liber” 

Data/perioada de desfăşurare: martie 2017 

Locul desfăşurării: Liceul Tehnologic Astra, Pitești  

Descrierea activităţii: Popularizarea și promovarea proiectului pe site-ul școlii, alte site-uri de 

specialitate, crearea unor pliante, flyere, articole în ziare locale, încheierea unor parteneriate 

educaționale. 

Responsabili: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate, comunitatea locală. 

Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: „ Cartea, comoara sufletului” 

Tipul activității: tur al Bibliotecii Județene ,,Dinicu Golescu”, Pitești (,,Cum se naște o carte?”) și  

atelier de scriere caligrafică 

Data/perioada de desfăşurare: martie 2017 

Locul desfăşurării: : Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu”, Pitești 

Participanţi: echipa de proiect (elevi și cadre didactice partenere) 

Descrierea activităţii: activitatea se va desfășura sub forma unui atelier de scriere caligrafică, iar 

lucrările  elevilor, lucrări ce prezintă pasaje din cărțile citite, vor fi expuse la școală. 

Responsabili: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Activitatea nr. 3 

Titlul activităţii:  ,,Obiceiuri din străbuni” 

Tipul activității: șezătoare literară 

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2017 

Locul desfăşurării: Centrul de Cultură ,,Brătianu” 



Participanţi: echipa de proiect (elevi și cadre didactice din şcolile partenere) 

Descrierea activităţii: elevii prezintă un colaj de poezii și montaje literare dedicate Sarbatorii 

Pascale, participând și la ateliere de creație (Origami, ouă încondeiate etc.) 

Responsabili: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate, comunitatea locala 

Modalităţi de evaluare: album de fotografii. Aspecte ale activităţii  vor fi filmate şi postate pe 

facebook și pe blog. 

Activitatea nr. 4 

Titlul activităţii: ,,Respectă-mă!” 

Tipul activitatii: teatru-forum  

Data/perioada de desfăşurare: mai 2017 

Locul desfăşurării: Amfiteatrul Liceului Tehnologic Astra 

Descrierea activităţii: teatru-forum pe tema prevenirii violenței în școli 

Responsabili: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: album de fotografii. Aspecte ale activităţilor  vor fi filmate şi postate pe 

facebook si pe blog. 

Activitatea nr. 5 

Titlul activităţii: „1 Iunie Solidar” 

Tipul activitatii: întreceri sportive 

Data/perioada de desfăşurare: mai 2017  

Locul desfăşurării: Parcul Ștrand 

Participanţi : echipa de proiect (elevi și cadre didactice, copii din Centerele familiale invitați) 

Descrierea activităţii: Activități non-formale, activități sportive (concurs cu probe sportive) 

Responsabili: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Modalităţi de evaluare:  Elevii participanți vor fi premiați în funcție de clasament. Aspecte ale 

activităţilor  vor fi filmate şi postate pe facebook si pe blog. 



Activitatea nr. 6 

Titlul activităţii: ,,La foc de tabără!” 

Tipul activitatii: sesiune de formare a voluntarilor inițiatori ai proiectului (Corbeni/Nucșoara) 

Data/perioada de desfăşurare: iunie 2017 

Locul desfăşurării:  Corbeni/Nucșoara  

Descrierea activităţii: acțiune de inițiere în voluntariat, ateliere de dezvoltare personală etc. 

Responsabili: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: album de fotografii. Aspecte ale activităţilor  vor fi filmate şi postate pe 

facebook și pe blog. 

Activitatea nr. 7 

Titlul activităţii: ,,Jurnal de vacanță” 

Tipul activitatii: vizită la Muzeul Golești  

Data/perioada de desfăşurare: iulie 2017 

Locul desfăşurării: Muzeul Golești 

Descrierea activităţii:  

Responsabili: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: CD- materiale prezentate la Simpozion, diplome cu premii 

Activitatea nr. 8 

Titlul activităţii: ,,Voluntar în comunitatea mea” 

Tipul activitatii: implicare activă în diverse actiuni de ecologizare, donații etc 

Data/perioada de desfăşurare: august 2017 

Locul desfăşurării:  

Descrierea activităţii:  



Responsabili: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: album de fotografii. Aspecte ale activităţilor  vor fi filmate şi postate pe 

facebook și pe blog. 

Activitatea nr. 9 

Titlul activităţii: ,,Alternativele timpului liber ”-revista proiectului 

Tipul activității: atelier de creație  

Data/perioada de desfăşurare: august 2017 

Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană 

Descrierea activităţii: Elevii  organizați în echipă vor edita revista,  selectând materialele 

(fotografii, articole, interviuri, impresii etc) 

Responsabili: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: revista, album de fotografii. Aspecte ale activităţilor  vor fi filmate şi 

postate pe facebook și pe blog. 

Activitatea nr. 10 

Titlul activităţii: Diseminarea rezultatelor proiectului 

Tipul activitatii: evaluarea proiectului/ lansarea revistei  

Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2017  

Locul desfăşurării: Amfiteatrul Liceului Tehnologic Astra 

Responsabili: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: album de fotografii, diplome si adeverinte de participare 

  REZULTATE SCONTATE : 

•  Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între elevi; 

• Realizarea unor expoziţii cu lucrări realizate; 



•  Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activitățile desfăşurate în cadrul 

proiectului; 

•  Cultivarea disponibilităţilor practice ale elevilor prin activităţi extracurriculare; 

• Stimularea potenţialului artistic-creativ al elevilor. 

•  Participarea activă în derularea unor programe de voluntariat. 

• Va crește atractivitatea școlii în comunitate 

• Se vor consolida parteneriatele cu instituțiile educaționale 

• Realizarea de materiale educaționale: albume tematice, ghiduri de bune practice, CD-uri, 

expoziții tematice. 

CRITERIILE DE EVALUARE 

- gradul de implicare și comunicare; 

- portofoluil proiectului; 

 - valorificarea și popularizarea rezultatelor acțiunilor; 

EVALUAREA INTERNĂ: 

∆ realizarea portofoliului proiectului; 

∆ numărul de participanți la acțiunile planificate. 

∆  coerență între scop-obiective-activități-metode-criteriile de evaluare –indicatori. 

EVALUARE EXTERNĂ: 

∆ impactul acțiunilor organizate de școala noastră în comunitate. 

BENEFICIARI 

Direcţi: elevii liceului 

Indirecţi: comunitatea locală; 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Suntem încredințați că acest proiect educațional va prinde rădăcini, reprezentând o 

intervenție benefică în viața liceenilor, devenind un bun obicei multă vreme și cu posibilitatea de 

dezvoltare/ continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri şi prin crearea unor 

noi secţiuni. 



DISEMINARE 

Rezultatele proiectului și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor 

participanților la proiect în cadrul consiliului profesoral, opiniei publice, comunității  prin diferite 

mijloace de comunicare: didactic.ro, referate, comunicări, articole în presă/reviste de specialitate, 

expoziții tematice, televiziune locală, afișe, pliante. 

PARTENERI: 

1. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș 

2.  Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu” Argeș 

3.  Centrul pentru Conservarea și Protejarea Patrimoniului Cultural Argeș 

4.  Muzeul Golești 

5.  Centrul de Cultură ,,Brătianu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acord de parteneriat 

1. Liceul Tehnologic ASTRA, Pitești, str. Nicolae Dobrin, nr 3,  reprezentat de prof. ing. 

IONICĂ MARIA , în calitate de director, prof. CIOBANU Elena, dir. adj. și prof. 

DEMETER Ana-Maria, coordonator de proiect   

2. DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET, ARGEȘ DJST Arges 

Str. Grivitei nr.1-3, Pitesti, judetul Arges, Romania, telefon  40 248 213443, fax: 40 248 

213443, e-mail- djst.arges@mts.ro facebook www.facebook.com/DJSTArges, 

reprezentată prin Prof. ACHIMESCU LAURENȚIU, în calitate de director executiv. 

 

Art.1 Scopul acordului de parteneriat îl reprezintă pregătirea, organizarea și implementarea 

activităților din calendarul Proiectului ,,ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBE !” 

ART.2 Durata parteneriatului : martie 2017- septembrie 2017 

Art.2 Obiectivele colaborării: 

 desfășurarea sesiunilor de informare pe teme de voluntariat, solidaritate, drepturile copiilor, 

Uniunea Europeană, excluziunea și incluziunea socială ; 

 asigurarea suportului informațional în domeniile : voluntariat, Uniunea Europeană, 

educație. 

 organizarea de activități extrașcolare (concursuri sportive, expoziții, ateliere de creație 

etc.) ; 

Art 3. Obligaţiile părţilor semnatare ale acordului: 

(1) Partenerul  se obligă:  

 - să colaboreze cu echipa de proiect pentru organizarea de activități specifice proiectului, 

stabilite de comun acord  și desfășurate la sediul instituțiilor partenere; 

 - să asigure resursele umane și materiale necesare desfășurării activităților de informare, 

sesiunilor de formare a voluntarilor, conform bugetului prevăzut (cazare și transport la Centrul de 

Agrement Corbeni/ Nucșoara, transport la Centrul de Cultură Brătianu, transport la Muzeul 

Golești, premii-I, II, III- pentru concursul de întreceri sportive, 28 de tricouri inscripționate cu 

logoul proiectului pentru echipa de proiect). 

(2) Liceul Tehnologic ASTRA, Pitești, prin echipa de proiect se obligă : 

 - să participe cu elevii-voluntari la activitățile stabilite în proiect; 

 - să asigure resurse materiale, umane și temporale necesare desfășurării activităților 

(bugetul pentru editarea revistei proiectului, materialele necesare tipăririi flyerelor, afișului 

proiectului, spații și număr suficient de elevi participanți). 

 

 

 

mailto:djst.arges@mts.ro
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Art.4. Dispoziții finale 

(1) Acordul intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți, fiind valabil pe 

perioada anilor școlari 2016-2017, respectiv pe durata martie- septembrie 2017, cu posibilitatea 

prelungirii acestuia;  

(2) Părţile se vor informa reciproc asupra tuturor demersurilor lor pentru realizarea scopului și 

obiectivelor din prezentul acord. 

(3) Acordul de parteneriat poate fi modificat sau completat numai prin acceptul, în scris, al 

părților, prin act adițional care va face parte integrantă din prezentul Acord;  

(4) Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă de 2 ani școlari ( martie- decembrie 2016) de 

la data semnării, cu posibilitatea prelungirii automate pentru aceeași perioadă, în absența 

denunțării acestuia prin notificare scrisă de către una din părți. 

(5) Acordul poate înceta înainte de termenul prevăzut în Acord atunci când una din părți 

comunică, în scris, celorlalte/celeilalte părți intenția de a renunța la această colaborare. 

(6) Prezentul Acord de Parteneriat se încheie astăzi __________ (data), în 2 exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

                  Director,                                                                          Director executiv,                           

           Prof. Ing. IONICĂ Maria                                                       prof. ACHIMESCU Laurențiu 

 

 

 

coordonator al proiectului,                                                         coordonator al proiectului,                                                          

prof. DEMETER Ana-Maria                                                     consilier BOCANU Simona 

 

 

  

  


