
PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE 

 

 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să devină un mediu de 

promovare al valorilor şi practicilor democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra 

generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică şi să asigure competenţe care să permită 

inserţia într-un mediu social activ, al cărui principal obiectiv este alinierea la standardele 

europene şi internaţionale. 

 

Proiectul educaţional – mijloc de creştere a eficienţei procesului instructiv-educativ 

„Şcolile să nu  fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai 

astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: 

învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.” 

                                                                                  Jan Amos Komenský (1592-1670) 

 

În contextul actualei revalorizări a actului instructiv-educativ prin promovarea cu 

consecvenţă a metodelor activ-participative de învăţare, proiectul educaţional1 oferă o reală 

oportunitate de consolidare şi dezvoltare a relaţiilor interumane specifice spaţiului şcolar. 

Proiectele educaţionale constituie o modalitate eficientă şi atractivă prin care elevii şi 

profesorii lucrează împreună, identifică şi rezolvă probleme. Proiectul reprezintă o metodă 

complexă de predare-învăţare care începe în sala de clasă şi continuă în afara spaţiului şcolar 

sub forma unor mini-studii, a unor experimente şi se finalizează prin creare şi prezentarea 

unor produse în faţa grupului de elevi, precum şi a altor factori interesaţi. 

Metoda proiectelor are un accent sporit pus pe autenticitate şi pe folosirea de procedee 

apropiate de universul elevilor. Ea corespunde noii tendinţe de transformare a procesului de 

învăţare într-un proces individualizat şi participativ, bazat pe încurajarea cooperării şi pe 

dezvoltarea capacităţilor de integrare socială. Învăţarea prin proiecte dezvoltă cunoştinţe şi 

capacităţi prin îndeplinirea de sarcini de lucru extensive, care promovează investigaţia şi 

demonstraţiile autentice ale învăţării şi generează obţinerea de rezultate pozitive şi 

performanţe deosebite2. 

                                                 
1 Proiectul educaţional reprezintă un complex de activităţi interdependente, desfăşurate în conformitate cu un 

plan, subscrise unui set de obiective bine determinate, cu scopul obţinerii unor rezultate reale şi cuantificabile. 
2 Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis şi urmăreşte transformarea 

reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură 

formală, informală, socio-comportamentală. 



Proiectele derulate în şcoala noastră se subscriu unui program de cultivare a stimei de 

sine şi a simţului răspunderii la elevi, program care porneşte de la realitatea că adultul de 

mâine este rezultatul mediului său, al obişnuinţelor de viaţă şi de gândire pe care i le-a impus 

societatea. Pentru a şti cine este, elevul trebuie să înveţe cine i-au fost strămoşii, să capete 

sentimentul de apartenenţă la colectivitatea naţională, să recunoască valorile neperisabile 

păstrate de conştiinţa colectivă a neamului său, dar, în acelaşi timp, să dobândească şi o cât 

mai bună cunoaştere a realităţilor europene pentru a se integra cu uşurinţă în acest ambient 

provocator şi în continuă schimbare. 

Rezultatele obţinute în sfera proiectelor educaţionale reprezintă un proces creativ în 

cadrul cărora elevii acumulează, dezvoltă şi manifestă importante abilităţi de comunicare, de 

exprimare a individualităţii, de acceptare a diversităţii, de empatizare la nevoile celorlalţi, de 

abordare creativă a existenţei şi de autoreprezentare. Cuvintele de ordine pe care le reclamă 

derularea de proiecte sunt: creativitate, toleranţă, acceptare, curaj, inovaţie, asertivitate, 

empatie, comunicare, dăruire, spirit de echipă etc. şi exprimă tot atâtea valori morale capabile 

a defini o personalitate puternică, echilibrată, adaptabilă tumultului vieţii şi vremurilor pe 

care le trăim. 

 

 

                                                                                                              prof. dr. Carmen CHIRA            

 


