
INSPECTORATUL  ȘCOLAR  AL  MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI   - SECTOR 1 

                             

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„ VASILE  ALECSANDRI „ 

CUI  20745701 

  Nr._____ /_________ 

Str.ȘTIRBEI  VODA  , NR.32-34, SECTOR 1 

TEL/FAX 0213138287 

 
                                                                         

 

 

Lista proiectelor educaționale în care este implicată instituția 

An școlar 2013 - 2014 

 
Nr. 

crt. 

Denumire a 

proiectului 

Nivel: 

Primar/ 

gimnazial 

Nr.de 

înregistrare 

Perioada de 

timp în care 

se 

desfășoară 

Obiectivele 

proiectului 

Activități 

desfășurate 

Nr. de 

copii 

implicați 

Nr. de 

cadre 

didactice 

Bneficiile 

proiectului 

pentru școală 

1 ,,Kamishhibai – la 

povești să spunem 

,,hai!”” 

primar  2013 –2014 Dezvoltarea 

abilităților 

pentru lectură 

Vizionare 

povești 

Vizită 

bibliotecă 

Intâlnire cu 

autori 

300 30  

2 ,,Și eu trăiesc 

sănătos!” 

primar  2013 –2014 Dezvoltarea 

deprinderilor 

de igienă 

-Activități 

sportive 

-Piramida 

alimentelor 

-De vorbă cu 

doctorul 

 

200 

 

10 

Dezvoltarea 

unui stil de 

viață sănătos 

3. ,,Tinere talente” primar  2013 –2014 Realizarea de 

creații plastice 

-Creații 

plastice:-

Portrete, 

Natură statică 

 

30 

10 Stimularea 

potențialului 

artistic și 

creativ al 

copiilor 

4 ,,Protecția Naturii 

și gestionarea 

deșeurilor” 

  2013 –2014 Formarea unor 

deprinderi de 

protecție a 
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mediului 

5 ,,EuroJunior” Primar/ 

Gimnazial 

 2013 –2014 Dezvoltarea 

spiritului 

competitiv 

Concurs 

interdisciplinar 

300 30 Evaluarea 

nivelului de 

cunoștințe ale 

elevilor 

6 ,,Autoportretul” primar  2013 –2014 Realizarea de 

creații plastice 

-Creații 

plastice:-

Portrete, 

Natură statică 

30 30 Identificarea, 

stimularea si 

valorificarea 

potentialului 

creativ al 

elevilor. 

7. ,,Prietenie și 

cunoaștere” 

Primar  2013 –2014 Împărtășirea 

succeselor 

obținute din 

activitățile 

propuse 

Scrisori de 

prezentare a 

fiecărui elev 

implicat ăn 

proiect 

120 30 Organizarea 

unei expoziții 

cu lucrările 

elevilor 

8 Film pentru copii 

,,Kinodiseea” 

Primar/ 

gimnazial 

 2013 –2014 Vizionare de 

filme educative 

Vizionare de 

filme 

educative 

300 30 Parteneriat cu 

Asociația 

Culturală 

Metropoli - 

București 

9 ,,O simplă jucărie, 

o mare bucurie” 

primar/Gimnazial  2013 –2014   300 30  

10 ,,Toamna- 

fantezie și 

culoare” 

primar  2013 –2014 Realizare de 

creatii plastice 

Creatii plastice 30 10 Stimularea 

potentialului 

creativ al 

elevilor 

11 ,,Sport pentru 

sanatate” 

primar/gimnazial  2013 –2014 Dezvoltarea 

sanatatii 

elevilor prin 

intermediul 

orelor de sport 

Activitati 

sportive cu 

elevii scolii 

300 30 Desfasurarea 

unor activitati 

sportive cu 

elevii scolii. 

12 ,,Ne informam, 

constientizam si 

protejam!” 

primar / 

gimnazial 

 2013 –2014 Cultivarea 

spiritului civic 

si abilitati de 

protejare a 

mediului 

inconjurator 

Activitati de 

protejare a 

mediului 

inconjurator 

200 30 Dezvoltarea 

conștiinței 

civice 

13 ,,Inspirați din 

audiția muzicală” 

primar/ 

 gimnazial 

 2013 –2014 Cultivarea 

culturii 

muzicale, 

artistice 

-Audiții 

-Realizarea 

unor desene 

inspirate din 

130 30  



creații 

muzicale 

14 ,,Zile ale porților 

deschise” 

primar / 

gimnazial 

 2013 –2014 Promovarea 

imaginii școlii 

-Vizitarea 

școlii 

- Părinții asistă 

la ore 

- Ateliere de 

lucru 

50 10  

15 ,,Paștele în 

sufletul copiilor” 

primar   

 

 2013 –2014 Cunoașterea 

tradițiilor și 

sărbătorilor 

specifice 

poporului 

român 

-Creații 

plastice 

- Forme 

artistico-

literare și 

practice 

90 10 Formarea unor 

atitudini 

responsabile la 

elevi 

16 ,,Sărbătoarea 

Învierii” 

primar / 

gimnazial 

 2013 –2014 Dezvoltarea 

dragostei 

pentru tradițiile 

și obiceiurile 

de Paște 

- Poezii, pilde 

și legende 

- Pictură pe 

sticlă 

 

 

 

 Asumarea 

unor roluri și 

responsabilități 

in derularea 

activităților de 

către elevi, dar 

și de către 

profesori 

17 ,,Ateliere 

educaționale la 

tine în școală- 

Kleine Schule” 

primar / 

gimnazial 

 2013 –2014 Strângerea de 

fonduri pentru 

proiectul 

copiilor cu 

abilități înalte 

   Popularizarea 

imaginii școlii  

18 ,,Atelier de 

meșteșuguri 

pentru copii” 

gimnazial  2013 –2014 Să exploreze 

domeniul vast 

al artei : 

 

- Pictură pe 

sticlă, lemn, 

hârtie, pânză și 

modelarea 

lutului 

  Dezvoltarea 

creativitpții 

elevilor, 

deprinderea 

unor abilități 

practice 

specifice 

19 ,,Obiceiuri 

Pascale- inspirație 

și creație” 

primar / 

gimnazial 

 2013 –2014 Dezvoltarea 

capacității 

 de 

sensibilizare a 

copiilor pentru 

a deveni 

purtători și 

păstrători ai 

-Program 

artistico- 

plastic 

- Creatii 

literare 

 

  Realizarea de 

panouri 

decorative 



tradițiilor și 

obiceiurilor 

noastre 

20 ,,Moș Eco” Primar / 

gimnazial 

 2013 –2014 Conștientizarea 

faptului că și 

deșeurile au 

rolul lor și pot  

fi valorificate 

-Podoabe de 

Crăciun, 

brazi, felicitări 

folosind 

materiale 

reciclabile / 

  Educarea 

elevilor pentru 

protejarea 

naturii 

21 ,,Coșul Toamnei” primar  2013 –2014 Cultivarea 

sensibilității 

artisice a 

elevilor 

-Creații 

plastice 

-Expoziție 

- Creații 

literare 

- Obiecte de 

decor cu 

materiale din 

natură 

  Valorificarea 

potențialului 

creativ al 

elevului 
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Lista proiectelor educaționale în care este implicată instituția 

An școlar 2014 - 2015 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Nivel: 

Primar/ 

gimnazial 

Nr.de 

înregistrare 

Perioada de 

timp în care se 

desfășoară 

Obiectivele 

proiectului 

Activități 

desfășurate 

Nr. de 

copii 

implicați 

Nr. de 

cadre 

didactice 

Bneficiile 

proiectului pentru 

școală 

1 Sărbătoarea 

Crizantemelor 

primar  17.10.-20.12 

2014 

Dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare și 

interrelaționale 

prin limbaj literar 

și plastic între elevi 

-Compoziții 

plastice 

-Creații 

literare 

22 9 Încurajarea copiilor 

pentru a se implica 

în realizarea unor 

creațiiliterare și 

artistico- plastice 

prin folosirea artei 

cuvântului și a 

culorii 

2 Simfonia 

prămăverii 

primar  2014-2015 Păstrarea și 

promovarea 

valorilor 

tradiționale și 

universale 

specifice 

anotimpului 

primăvara 

-Colaj, desen, 

pictură, 

compuneri, 

referate 

19 9  Antrenarea elevilor 

și cadrelor didactice 

în activități 

curriculare 

3 În slujba naturii- 

Anotimpuri și 

viețuitoare 

primar  2014-2015 Descoperirea 

elementelor 

generale și 

particulare din 

mediul apropiat 

- Compoziții 

plastice 

- Artă 

decorativă 

-Machete     ( 

Micropeisaj) 

20 9 Dezvoltarea 

curiozității elevilor 

prin angajarea lor in 

acțiuni concrete de 

explorare 

4 Festivalul primar CAEM/ 10.02- 09.03./   27  Încurajarea elevilor 
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primăverii nr.334/ 

12.01. 2015 

2015 9 să participe la 

activități 

extrașcolare 

5 În lumea îngerilor primar  nov.2014- mai 

2015 

Dezvoltarea 

dragostei pentru 

tradițiile și 

obiceiurile de Paște 

-Compoziții 

artistico-

plastice 

-Felicitări 

-Creații 

literare 

 

24 

9 Afirmarea, 

cunoașterea și 

stimularea 

potențialului artistic 

al copiilor 

6 ,,Alături de  

bucnicii noștri” 

primar  Martie-iunie 

2015 

 

Formarea 

deprinderii copiilor 

de a cunoaște și a 

respecta norme de 

comportare în 

societate 

 

-Întâlnire cu 

bîtrânii de la 

Căminul 

,,Nicolae 

Cajal” 

- Program 

artistic 

-Atelier de 

lucru 

impreună cu 

bunicii 

 

50 

9 Dezvoltarea 

sentimentelor de 

dragoste , prețuire 

și respect pentru 

persoanele în vârstă 

7 ,,Paștele în sufletul 

copiilor” 

primar  2014-2015 Cunoașterea 

tradițiilor și 

sărbătorilor 

specifice poporului 

român 

-Creații 

plastice 

- Forme 

artistico-

literare și 

practice 

18 9 Formarea unor 

atitudini 

responsabile la 

elevi 

8 Multiculturalitate în 

sapțiul Bucureștean 

Primar / 

gimnazial 

 2014 - 2016 Familiarizarea 

elevilor cu aspecte 

ale 

multiculturalității 

din perspectiva 

înțelegerii și 

acceptării 

diferitelor forme de 

manifestare ale 

acesteia 

- Participare 

la evenimente 

cultural-

artistice 

300 30 Cunoașterea 

valorilor culturale 

ale României și 

Turciei 

9 Lumina se naște din 

culoare 

Primar   16martie -     

15 iunie 2015 

     

 


