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RAPORT DE EVALUARE A PROIECTULUI EDUCATIV  

 

1. Titlul proiectului: Şcoala de vară „PAŞI SPRE SUCCES”, ediţia a III-a 

2. Unitatea de învățământ inițiatoare: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iaşi 

3. Coordonatorul (date de contact- nume, telefon, email) 

- prof. dr. Ana-Irina Iorga  

- prof. Anca Uriciuc 

4. Scopul general: remedierea competenţelor şcolare şi formarea competenţelor 

transversale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 formarea şi dezvoltarea capacităţii de a citi şi scrie corect, de a vorbi în public, de a 

convinge, de a dezbate o problemă, de a tolera punctul de vedere al altora şi/sau de a-l 

respinge în mod argumentat; 

 rafinarea competenţelor digitale şi utilizarea lor în diverse situaţii reale; 

 cultivarea interesului pentru înfrumuseţarea grădinii şcolii şi pentru protejarea 

animalelor care trăiesc în perimetrul ei; 

 descătuşarea energiilor pozitive prin intermediul cântecelor specifice vârstei 

(copilărie şi adolescenţă); 

 modelarea comportamentală în scopul eficientizării muncii în echipă;  

 iniţierea în bune practici socio-culturale, cu impact atât asupra vieţii private cât şi a 

celei publice; 

 învăţarea tehnicilor de supravieţuire în mediul natural; 

 aplicarea la situaţii concrete a cunoştinţelor ştiinţifice dobândite la şcoală; 

 dezvoltarea carierei şcolare a elevilor participanţi; 

 sprijinirea inserării optime a elevilor în diverse structuri social-politice, economice, 

culturale şi educaţionale româneşti şi europene; 



 

 

 

 

 

              
 echilibrarea activităţilor intelectuale cu cele fizice; 

 formarea gândirii libere. 

5. Grupul țintă vizat: elevi de gimnaziu şi de liceu din judeţul Iaşi 

6. Enumerarea activităților din proiect: 

a. Tehnici de supravieţuire (prof. Clement Hagimă) 

b. Estetică în format electronic (prof. Anca Uriciuc, prof. Ana Tomorug) 

c. Artă decorativă creştină (prof. dr. Ana-Irina Iorga) 

d. Paşi prin istorie (bibl. Elena Crăcană) 

e. Dansuri de societate (instr. Alexandru Necula) 

7. Modalitatea de premiere: diplome de merit 

8. Numărul de participanți: 17 elevi 

9. Enumerarea partenerilor: 

a. ISJ Iaşi 

b. Parohia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” Iaşi 

c. Firma „Dance Energy” Iaşi 

10. Finanțarea. Elevii au achitat o taxă de participare de 10 lei din care s-au efectuat 

cheltuieli pentru: 

- editarea şi listarea a 17 diplome de participare pentru elevi; 

- editarea şi listarea a 15 diplome de merit pentru elevi; 

- editarea şi listarea a 5 certificate de voluntariat pentru elevi; 

- editarea şi listarea a 6 certificate de voluntariat pentru profesori; 

- editarea şi listarea a 9 certificate de organizator pentru profesori; 

- plata deplasărilor cu taxiul a elevilor la Pădurea Ciric, la Casa Pogor şi Muzeul 

Unirii; 

- plata biletelor de intrare la muzeele menţionate. 

11. Ediţia 2012 a fost axată pe activităţi preponderent practice. Unele dintre acestea, cum 

ar fi „Estetică în format electronic” şi „Paşi prin istorie”, au avut ca obiectiv explicit 

sărbătorirea „Anului I.L. Caragiale”. Acesta ar fi trebuit să fie evidenţiat în lucrările 

finale ale elevilor, sub forma pps. Din motive absolut obiective, legate de aspecte tehnice 

neprevăzute, ele nu au putut fi finalizate. 

12. Activităţi din proiect  



 

 

 

 

 

              

 
TEHNICI DE SUPRAVIEŢUIRE (prof. Clement Hagimă) 

 
ARTĂ DECORATIVĂ CREŞTINĂ (prof. Irina Iorga) 



 

 

 

 

 

              

 
ESTETICĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC (prof. Anca Uriciuc şi Ana Tomorug) 

 

 



 

 

 

 

 

              
 

 

DANSURI DE SOCIETATE (instructor Alexandru Necula) 

 

 

 

DIRECTOR,                                                 COORDONATORI  DE PROIECT, 

Prof. Corina Hudiţă     Prof. dr. Irina Iorga 

Prof. Anca Uriciuc 

 

 

 


