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PROIECT EDUCAȚIONAL 
 
A. DENUMIREA PROIECTULUI – ”Comoara din localitatea mea” 
Motto:  
 ”Nu ceea ce e istoric trebuie să intereseze în primul rând cultura omenirii, ci ceea 
ce se dovedește a fi fost de valoare, nu atât atunci când s-a produs, cât astăzi.” 
 
B. APLICANTUL 
Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu 
Str. Școlii nr. 428, Turnu Roșu, Sibiu 
Tel.0269544333 
Email: scturnur@yahoo.com 
Manageri proiect: Purece Claudia-Lia și Vițchii Silvia-Agnes 
Blog:  http://comoaralocalitatii.blogspot.ro/ 
 
C. ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT 
„Utilizarea patrimoniului cultural drept resursă trebuie să se înscrie in procesul dezvoltării 
sustenabile determinând constrângeri care se nasc în folosirea oricăror alte resurse ne-
regenerabile. Pentru a ne asigura că aceste resurse se transmit viitorului de o manieră 
care păstrează autenticitatea, în acelaşi timp neexcluzând schimbarea, toţi operatorii 
implicaţi, fie ei din sectorul public sau din cel privat, trebuie să adopte practici compatibile 
cadrului socio-cultural.” - Declaraţia de la Helsinki cu privire la dimensiunea politică a 
conservării patrimoniului cultural al Europei, adoptată la cea de-a VI-a Conferinţă 
europeană a miniştrilor responsabili cu patrimoniul cultural, Helsinki, 30-31 Mai 1996 
 Ideea proiectului a apărut în momentul în care, mai mulți consilieri locali ai comunei 
Turnu Roșu au solicitat profesorilor derularea unor activități extrașcolare, în care să fie 
valorificate tradițiile și obiceiurile locale, activități prin care elevii să conștientizeze valoarea 
patrimoniului cultural local, prin cooptarea mai multor generații care să învețe unele de la 
altele și să lucreze împreună pentru îmbunătățirea calității vieții. 

Considerăm că proiectul ”Comoara din localitatea mea”, răspunde atât cerințelor 
exprimate de comunitatea locală, cât și direcțiilor de dezvoltare propuse de Uniunea 
Europeană în privința conservării și valorificării patrimoniului cultural al Europei. 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI : 
Scopul:  
Formarea deprinderilor de cetățenie activă, prin educarea interesului pentru cunoașterea 
și valorificarea patrimoniului cultural local. 
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Obiectivul general al proiectului: 

 Conștientizarea și exersarea unor valori; 
 Identificarea și valorificarea patrimoniului cultural local. 

 
Obiectivele /compețentele specifice : 

 Însuşirea noţiunilor despre patrimoniu cultural. 
 Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă. 
 Investigarea și interpretarea unor fenomene cultural istorice specifice 

comunității locale în vederea îmbunătățiirii calității vieții. 
 Accesarea şi utilizarea conţinuturilor cu privire la patrimoniul cultural prin tehnologia 

informaţiei şi comunicării. 
 Identificarea unor modele şi soluţii de ocrotire şi valorificare a patrimoniului cultural. 

 Stimularea curiozităţii pentru studiul istoriei locale şi dezvoltarea atitudinilor pozitive 
faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 
 

  Grupul ţintă  

 elevi ai claselor V-VIII de la Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu și de la 
celelalte școli partenere din județul Sibiu 
 

Beneficiari direcți: 60 de elevi de la toate școlile participante  
Beneficiari indirecți: 300 de elevi care nu participă în mod direct la activitățile proiectului, 
cadre didactice de la școlile participante, părinți, comunități locale din care provin școlile 
implicate în proiect. 
 
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI     

 martie- iunie 2015 
 

Conţinutul proiectului  
 
Urmele trecutului sunt deopotrivă repere în peisajul nostru, surse de învăţare despre cei 
care au fost, locuri de recreere şi delectare, care contribuie la calitatea vieţii noastre, ca 
parte integrantă a mediului nostru de viaţă de la oraşe sau sate. Dar ritmul fără precedent 
al schimbărilor din ultimele două-trei decenii face ca urmele trecutului să dispară cu o 
repeziciune nemaiîntâlnită. Acest fapt este o problemă mondială, la care se caută soluţii. 
Însă, lipsa de educaţie şi de informare a publicului, sărăcia pentru unii sau bogăţia 
acumulată rapid pentru alţii şi tentaţia unor câştiguri imediate, contribuie la pierderea sau 
distrugerea valorilor artistice, sentimentale şi memoriale create de generaţiile trecute. Prin 
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urmare, patrimoniul cultural este şi va fi ameninţat şi în anii următori. De aceea păstrarea 
lui trebuie să fie o preocupare continuă, imediată şi concertată. 
Pornind de la aceste imperative, proiectul de față își propune să formeze elevilor 
deprinderi de cetățenie activă și dezvoltare durabilă, prin educarea interesului pentru 
cunoașterea și valorificarea patrimoniului cultural local. 
Prin activitățile propuse elevilor, aceștia vor conștientiza și vor aprecia valori pe care le 
considerau neînsemnate, inutile sau inexistente. Căutând comoara, elevii vor explora cu 
atenție orizontul local, vor interacționa cu mai multe generații încercând să se informeze 
cât mai bine, vor utiliza surse diferite de informare, vor aborda o curriculă nouă, cea a 
patrimoniului cultural și vor căuta soluții de valorificare a patrimoniului identificat în 
localitate. 
Activitățile din proiect propuse elevilor sunt: investigația, interviul, expoziție de fotografii și 
afișe ce promovează patrimoniul cultural local, realizarea unui album al expoziției. 
Astfel, proiectul ”Comoara din localitatea mea” se încadrează în procesul general de 
dezvoltare durabilă, promovat de comunitatea educativă și locală.     
           
ANALIZA SWOT 
 
Puncte tari: 

 participarea unui număr mare de elevi; 
 facilitarea realizării unor parteneriate cu alţi actori educaţionali; 
 desfășurarea unor activități care vor transforma elevii în cetățeni activi, preocupați 

de bunăstarea comunității din care provin. 
Puncte slabe: 

 lipsa fondurilor necesare desfăşurării unor activităţi de amploare.  
Oportunităţi: 

 valorificarea experienţei pozitive; 
 colaborare, comunicare, competitivitate. 
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Calendarul activităţilor  

Nr. 
crt. 

Titlul activităţii Participanţi Descrierea activităţii Responsabil Perioada 

1. Lansarea 
proiectului 

Echipa de 
manageme
nt, cadre 
didactice, 
reprezentan
ţi ai 
consiliului 
local, media 

se realizează 
campania de 
lansare şi 
promovare a 
proiectului 

Manager 
proiect; 
asistent 
manager 

martie 
2015 

2. Promovarea 
proiectului în 
rândul elevilor 
și a comunității 
educative 

Echipa de 
manageme
nt, cadre 
didactice, 
elevi, părinţi 

Încheierea unor 
protocoale de 
colaborare cu alte 
unități școlare care 
vor să 
implementeze 
proiectul 

Elaborarea și 
distribuirea de afișe 
și pliante publicitare 

Purece 
Claudia-Lia 

Vițchii Silvia 

Profesori 
coordonatori 
ai elevilor 
de la toate 
unitățile 
școlare 
înscrise în 
proiect 

martie 
2015 

3. Înscrierea 
elevilor în 
proiect 

cadre 
didactice, 
elevi, părinţi 

Completarea fișelor 
de înscriere, 
centralizarea 
datelor. 

Profesori 
coordonatori 
ai elevilor 
de la toate 
unitățile 
școlare 
înscrise în 
proiect; 

Purece 
Claudia-Lia, 

Vițchii Silvia 

martie 
2015 

4. Activități de 
formare pentru 

cadre 
didactice, 

Prezentări PPT – 
Definirea și tipologia 

Profesori 
coordonatori 

martie 
2015 
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elevi elevi, 
reprezentan
ți ai 
instituțiilor 
partenere: 
Direcția 
Județeană 
pentru 
Cultură, 
Culte și 
Patrimoniu 
și Muzeul 
Astra Sibiu 

patrimoniului, 
Metode de cercetare 
și valorificare a 
patrimoniului 
cultural. 

Dezbateri. 

ai elevilor 
de la toate 
unitățile 
școlare 
înscrise în 
proiect; 

Reprezenta
nți ai 
partenerilor 
de proiect. 

5. Descoperim 
comoara din 
localitate 

cadre 
didactice, 
elevi, 
comunitatea 
locală 

Muncă de teren: 
investigația și 
interviul 

Profesori 
coordonatori 

martie 
2015 

6. Pregătirea 
materialelor 
pentru 
expoziție 

cadre 
didactice, 
elevi 

Selectarea și 
imprimarea 
fotografiilor ce 
urmează a fi expuse 
în expoziție, 
amenajarea 
spațiului necesar 
expoziției 

Profesori 
coordonatori  

aprilie 
2015 

7. Expoziția de 
fotografii – faza 
locală 

cadre 
didactice, 
elevi, 
părinți, 
vizitatori 

Expoziție de 
fotografii la școală 
sau în cadrul unei 
instituții locale 
(muzeu, bibliotecă, 
primărie) 

Prezentarea fișei 
fiecărei comori 

Responsabil
ii desemnați 
la nivelul 
fiecărei 
unități 
școlare 
implicate în 
proiect 

aprile 
2015 

8. Expoziția de 
fotografii și 
afișe – faza 
județeană 

cadre 
didactice, 
elevi, 
vizitatori 

Expoziție de 
fotografii și afișe în 
cadrul Complexului 
Muzeal ASTRA, 
Sibiu 

Purece 
Claudia-Lia, 

Vițchii Silvia 

mai 2015 
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9. Diseminarea 

rezultatelor 
proiectului 

cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi, 
reprezentan
ţi ai 
consiliului 
local, 
media, 
comisii 
metodice 
județene 

se prezintă 
rezultatele 
proiectului 

Proiectul va fi 
prezentat ca 
exemplu de bună 
practică în cadrul 
comisiilor metodice 
zonale și județene.  

Editarea unui album 
al expoziției 
județene. 

Purece 
Claudia-Lia, 

Vițchii Silvia 

Iunie 
2015 

 

 

 

Diagrama Gantt 

 02.03-
06.03 
2015 

09.03-
13.03 
2015 

16.03-
20.03 
2015 

23.03-
27.03 
2015 

30.03-
03.04 
2015 

06.04-
10.04 
2015 

Mai 
2015 

Iunie 
2015 

A 1         
A 2         
A 3         
A 4         
A 5         
A 6         
A 7         
A 8         
A 9         
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Metode și tehnici de lucru, forme de organizare 
 

 investigația, dezbaterea, interviul, brainstorming, studiul de caz, portofoliul, 
mozaicul, jurnalul de impresii, modelarea 

 activitate frontală, activitate individuală, munca în echipă. 
 

Rezultate așteptate 
 

 cel puțin 60 de elevi înscriși în proiect; 
 cel puțin 5 unități școlare participante; 
 cel puțin 5 protocoale de colaborare cu unități școlare; 
 aproximativ 5-6 expoziții organizate de unitățile școlare colaboratoare, în cadrul 

comunităților locale din care acestea fac parte; 
 o expoziție județeană organizată în cadrul Complexului Muzeal ASTRA, Sibiu; 
 un Album al comorilor identificate și promovate de elevii înscriși în proiect; 
 aproximativ 300 de elevi cu deprinderi de cetățeni activi, care vor proteja și 

promova valori specifice comunităților locale din care provin, contribuind la 
îmbunătățirea calității vieții. 

 
RESURSE IMPLICATE 
 
Resurse umane :  
Manageri de proiect:  
Prof. PURECE CLAUDIA-LIA 
Prof. VIȚCHII SILVIA AGNES 

 cadre didactice; 
 copiii şcolari din clasele V-VIII 
 părinţii copiilor; 
 reprezentanţi ai autorităţilor locale; 
 parteneri și colaboratori 

 
Resurse materiale : 

 pliante, prezentari PPT, afişe, fişe de lucru pentru participanţi, chestionare 
 premii pentru participanți: diplome, cărți 
 spaţii şcolare şi extraşcolare amenajate şi folosite pentru susţinerea proiectului; 
 suport logistic (calculator, videoproiector și ecran, tabla flip-chart și markere, aparat 

foto) 
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Resurse informaţionale 

   proiectul scris; 
   corespondenţă electronică şi colaborare directă referitoare la proiect; 
   rapoarte; 
   evidenţa participanţilor la evenimentele din cadrul proiectului; 
   chestionare de evaluare 
   Resurse OER – web 

 
 

PARTENERI  
 

    Complexul Muzeal ASTRA, Sibiu 
    Direcția Pentru Cultură, Culte și Patrimoniu, Sibiu 
    Biblioteca Comunei Turnu Roșu 

 
COLABORATORI 
 

 Școala Gimnazială Poplaca 
 Școala Gimnazială ”Aurel Decei”, Gura Râului 
 Școala Gimnazială Rîu Sadului, Sibiu 
 Școala Generală ”Samuil Micu” Sadu 
 Școala Gimnazială Alțîna  

• parteneri (interni: palate, cluburi, şcoli din judeţ / alte judeţe; externi: 
organizaţii nonguvernamentale, guvernamentale – acorduri parteneriale cu 
specificarea responsabilităţilor fiecărui partener). 

 
E. EVALUARE – CALITATE 
 

I. Evaluare internă a proiectului ( coerenţă scop – obiective - activităţi – metode – 
evaluare - indicatori). 

II. Evaluare externă a proiectului ( indicatori). 
Pe parcursul proiectului au avut loc şedinte lunare cu cadrele didactice 

coordonatoare ale proiectului pentru a se discuta rezultatele partiale obtinute până la acel 
moment. Fiecare activitate a fost raportată intr-un proces verbal, intocmit de persoana 
responsabilă pentru activitatea respectivă. 
 
Evaluarea rezultatelor obţinute şi a activităţilor desfăşurate: 

 portofoliul activităţilor (panouri de afişaj, expoziţii, fotografii, pliante, diferite produse 
realizate de elevi pe parcursul derulării activităţilor) 

 realizarea unui jurnal de impresii 
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 prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării 
 
F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
Continuitatea proiectului: 

 prin includerea acestuia în Calendarul județean al activităților extrașcolare și apoi, în 
anii următori să se califice în Calendarul național al activităților extrașcolare; 

 prin diseminarea în cadrul comisiilor metodice locale dar și județene, ale acelor 
metode de succes utilizate în cadrul activităților proiectului; 

 prin realizarea şi editarea în paginile revistei şcolii a unor articole de prezentare ale 
acţiunilor din cadrul proiectului, dar şi al unor aspecte teoretico-practice legate de 
tema proiectului; 

 materializarea rezultatelor proiectului prin realizarea unui CD ce conţine exemple de 
bună practică ale elevilor şi ale cadrelor didatice din cadrul activităților 

 popularizarea acţiunilor din proiect în mass/media locală, pe blogul proiectului 
(vezi:http://comoaralocalitatii.blogspot.ro/ ), afișe etc., și editarea unui Album – 
Comoara din localitatea mea 

Activităţile de mediatizare şi promovare a proiectului: 
 Implicarea mass-mediei locale şi judeţene prin realizarea de articole şi emisiuni cu 

tema Implicarea tineretului în activități de protejare și valorificare a patrimoniului 
cultural 

 Realizarea de pliante şi afişe pentru a prezenta proiectul; 
 Mediatizarea proiectului pe site-ul şcolii și blogul proiectului (vezi: 

http://comoaralocalitatii.blogspot.ro/). 
 

G. BUGETUL PROIECTULUI 
 
 menţionarea surselor de finanţare;   
 Bugetare 

 pentru  materiale de specialitate din dotarea şcolii şi a instituţiilor partenere; 
 
Extrabugetare 

 donaţii de la părinţi, cadre didactice; 
 sponsorizări instituţii partenere 
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Bugetul proiectului

Nr. Categorie de buget Unitate Numar de unitati Cost unitar Total
1 Consumabile

Topuri de hârtie topuri 3 10 lei 30 lei
Coli Flipchart seturi 4 23 lei 92 lei
Cartus imprimanta pe articol 1 100 lei 100 lei

2 Materiale didactice
Tempera seturi 10 10 lei 100 lei
Pensule seturi 10 8 lei 80 lei
Markere bucata 40 1 leu 40 lei
Cartoane bucata 30 4 lei  120 lei
Cartoane colorate A4 bucata 100 1,5 lei 150 lei
Banda dublu adeziva bucata 2 10 lei 20 lei

3 Echipamente

Camera foto pe articol 1 400 lei 400 lei
4 Publicaţii pe articol 2 1000 lei 2000 lei
5 Alte cheltuieli

Editare Album bucata 60 25 lei 1500 lei
CD-uri bucata 50 2 lei 100 lei
Premii bucata 5 30 lei 150 lei

Total buget proiect 4882 lei

 
 
H. ANEXE 

  Anexa 1:materiale publicitare pentru promovarea proiectului 
 Anexa 2: Parteneriate și protocoale de colaborare 
 Anexa 3: Tabel echipa de implementare și tabele cu elevii înscriși de la toate școlile 

unde s-a implementat proiectul 
 Anexa 4: materiale de informare pentru elevi: prezentări ppt., ghid de investigație, 

fișa comorii, fotografii 
 Anexa 5: fișe ale comorilor completate 
 Anexa 6: fotografii ale comorilor 
 Anexa 7: fotografii din cadrul expozițiilor locale 
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 Anexa 8: Tabel elevi participanți la expoziția județeană, Fotografii cu pregătirea 
expoziției și de la expoziția județeană, Diplome pentru elevi și profesori. 

 Anexa 9: Apariții în Mass-media a proiectului. 
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