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Nu-l poţi învăţa nimic pe om, îl poţi ajuta numai să găsească răspunsul 
în el însuşi.
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• Proiectul presupune formarea unei personalitati active, autonome si creatoare 
precum si aplicarea unor strategii didactice performante, structurate pe coordonate 
valide de practica educationala.

• Abordarea propusa are scopul de a asigura elevilor conditii pentru descoperirea 
diferiteritelor modalitati de comunicare, punand accent pe cele create prin aplicarea 
TIC. Competentele formate, cunostintele acumulate si materialele realizate de elevi 
vor contribui la dezvoltarea unei personalităţi autonome si creative. Proiectul tine 
cont de nevoile elevilor de a studia într-un mod plăcut, atractiv prin intermediul unor 
metode moderne de predare-învățare

• Prin intermediul acestui proiect elevii vor realiza importanta lucrului in echipa, 
dorinta de cunostere, de explorare, de constientizare a problemelor din jurul lor si 
gasirea unor solutii de rezolvare a cestora, exprimarea propriilor impresii, opinii.

• În cadrul proiectului elevii vor fi provocați să creeze și să vină cu idei inovative.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 

„Investeşte în oameni!” 

“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA 
COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES” 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” 
TÂRGU MUREȘ 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB” 
TURNU ROȘU 

 



Întrebarea esenţială:

Cum influențează echilibrul natural, evoluția Pământului?

https://proiecttematiccls1b3a.wikispaces.com/
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Harta proiectului

Vizite

Ziua Pământului



Echipe 

Echipa1 Echipa  7

Echipa 6 

Echipa 8 Echipa2

Echipa3

Echipa 4

Echipa 5

Echipa9

Imagini_sunete/3_3_Bubblesort.flv
Imagini_sunete/3_3_Bubblesort.flv


Evaluarea formativă
• Dezbaterea 

• Ciorchinele

• Masa rotunda

• Cvintetul

• Interogarea reciproca

• Lista de observare

• Grafic 

Evaluare initială
• Brainstorming 

• Explozia stelară

• Stiu/Vreau sa știu/Am învățat

• Jurnalul cu dublă intrare

• Cadrane 

Evaluare sumativă
• Produse multimedia

• Portofoliul 

• Grilă de scorare

• Autoevaluare-fisa de reflectie

• Lista de observare

• Votul- utilizarea http://pollcode.com/   pentru votarea celor mai bune produse 



Produse elevi
• Produse media

• Broșuri

• Pliante

• Afișe

• Buletine

• PPT

• Conferință

• Machete

• Fise de observații

• Portofoliu 



Parteneri: Comitetul de părinți

Pomediu-Mures

Ocolul Silvic –Mureș

Biblioteca municipală

Site-ul de colaborare

https://proiecttematiccls1b3a.wikispaces.com/


Vă mulțumim!


