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ARGUMENT  
 
 Obiectivul general al anului 2010, în viziunea Uniunii Europene Și a statelor 
membre, este lupta  împotriva sărăciei Și discriminării sociale ce ar trebui să aibă un 
impact crucial în sensibilizarea comunităȘii.  
 Criza economică Și financiară pe care o traversăm ar putea avea consecinȘe pe 
termen lung asupra dezvoltării Și ocupării forȘei de muncă în U.E , iar cele  mai afectate 
sunt persoanele vulnerabile din punct de vedere social . Tânăra generaȘie a Europei 
trebuie să deȘină competenȘe cheie necesare pentru a face faȘă provocărilor economiei 
globale .  
 Tinerii dezavantajaȘi cu dificultăȘi de învăȘare, de relaȘionare, adaptare Și 
integrare socială trebuie să facă faȘă obstacolelor Și barierelor în ceea ce priveȘte 
mobilitatea . Ei au nevoie de un sprijin deosebit, special pe parcursul unui traning 
vocaȘional astfel încât dobândirea competenȘelor cheie să se desfăȘoare corelat cu  
grad/tip de deficienȘă Și nevoile fiecărui individ în parte . AȘadar,  prin suportul 
specific individualizat, al strategiilor de traning,  a traning- ului special    pentru tinerii 
dezavantajaȘi, proiectul urmăreȘte să asigure acestor tineri noi competenȘe Și 
îndemânări de bază ce le va permite o mai bună integrare pe piaȘa muncii .  
 Proiectul se doreȘte a fi un impuls în eradicarea dezavantajelor în domeniul 
educaȘiei, formării Și să reprezinte o completare eficientă a Metodei  Deschisă de 
Coordonare în domeniul incluziunii Și protecȘiei sociale .  



 

 
Detalii proiect : 
 

Într-o societate  egocentristă  omul uită că  trăieşte în comuniune cu alŃi oameni şi 
că alături de el se află semeni ce au nevoie de înŃelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai 
mult ca oricând trebuie să învăŃăm să ne acceptăm, să învăŃăm să respectăm principiile 
democraŃiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi să coexistăm într-o societate 
democratică europeană.  

DiferiŃi, dar egali – este un principiu al egalităȘii şi respectului reciproc. În 
diversitatea etniilor si categoriilor sociale  de pe pământ constă frumuseŃea universului 
uman, fiecare dintre acestea contribuind la patrimoniu cultural cu specificul său. Istoria, 
tradiŃiile, cultura fiecărei etnii reprezintă un capitol important al universalităŃii.
 Eliminarea discriminărilor între oameni trebuie să înceapă  cu eliminarea 
diferenŃelor   din educaŃie după porunca dată de Mântuitorul Iisus Hristos care ne 
mărturiseşte  că toŃi oamenii suntem egali înaintea lui Dumnezeu ,, Nu mai este iudeu, 
nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, 
pentru că voi toŃi una sunteŃi în Hristos Iisus.“ Galateni III-28 . 

Noi am conceput acest proiect din dorinŃa de a arăta lumii întregi că,  deşi sunt 
diferiŃi, elevii aflaȘi in dificultate sunt totuşi egali  (măcar) în faŃa lui Dumnezeu care ne-
a creat dacă nu şi în faŃa semenilor noştri care uneori nu îi acceptă aşa cum Creatorul ne-a 
lăsat pe acest pământ. Citat : 

,,Suntem şi noi fiinŃe ca şi voi,  poate uneori cu un suflet mai bun  şi vrem să 
arătăm tuturor că şi noi putem să muncim, să învăŃăm, să ne jucăm, să ne respectăm şi nu 
în ultimul rând să ne iubim aproapele aflat în suferinŃă. Pentru că aşa ne-a poruncit 
Mântuitorul nostru să ne iubim unii pe alŃii aşa precum şi El ne-a iubit pe noi lăsând 
deoparte slăbiciunile pe care unii dintre  noi le avem. ” 

Trebuie să învăŃăm să ne respectăm reciproc, să comunicăm, să ne tolerăm, să 
cooperăm cu ceilalŃi, deoarece doar aşa nu vor mai exista diferenŃe între noi cei care 
suntem diferiŃi, dar totuşi egali.  

EducaŃia interculturală constituie o opŃiune ideologică în societăŃile democratice 
şi vizează  viitorii  cetăŃeni să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul 
schimbărilor intervenite în sistemele de valori. Ea trebuie să devină o constantă a 
pregătirii cadrelor didactice şi să-şi pună amprenta asupra programelor şcolare şi 
materiilor de învăŃământ, asupra priorităŃilor educative, asupra criteriilor de evaluare a 
competenŃelor şi comportamentelor, asupra relaŃiilor cu părinŃii şi comunitatea, permiŃând 
formarea  comportamentelor în comunicare, cooperare şi încredere în cadrul  grupului; 
respect reciproc, toleranŃa faŃă de opinii diferite. 
          DorinŃa de progres real, afinităŃile profesionale, aspiraŃiile şi preocupările comune 
au constituit premisele proiectelor interşcolare la care conlucrează partenerii. Din 
experienŃa acumulată  considerăm  că, cele mai eficiente demersuri didactice menite să 
integreze  copiii în activitatea şcolară sunt cele prin care le prilejuim cât mai multe ocazii 
să acŃioneze împreună, să se joace laolaltă, să descopere lucruri noi împreună, oferindu-le 
copiilor o multitudine de experienŃe de învăŃare,  înlesnind astfel integrarea în 
învăŃământul de masă .  
 
 



 

 
 

Obiectivul general al proiectului:  
 
Promovarea strategiilor multidimensionale integrate în vederea prevenirii 

discriminării sociale  Și reducerii sărăciei în rândul copiilor/tinerilor  inclusiv a 
transmiterii sărăciei între generaȘii Și educarea în spiritul respectării drepturilor Și 
libertăȘilor fundamentale ale omului, al demnităȘii Și al toleranȘei, al schimbului liber 
de opinii.  

 
 
 
Obiective specifice: 
 

 În temeiul obiectivului major  propus,  proiectul urmărește  să : 
 

• promoveze principiul învăȘământului democratic Și garantarea dreptului la 
educaȘie diferenȘiată, pe baza pluralismului educaȘional, în beneficial 
individului Și al societăȘii. 

• cultive  competenȘe cheie  correlate cu grad/tip de deficienȘă  în rândul 
copiilor/tinerilor aflaȘi în dificultate : abilităȘi de comunicare, scriere, citire Și 
calcul matematic, alfabetizare digitală  Și informaȘională, comunicarea în limbi 
moderne de largă circulaȘie, cultura Și conduita civică , cetăȘenia democratică, 
capacitatea de adaptare la situaȘii noi, lucrul în echipă , interesul pentru 
dezvoltarea personală Și învăȘarea continuă  

• ajute opinia publică să conȘientizeze drepturile fundamentale Și nevoile 
persoanelor care suferă de sărăcie,  

• corecteze stereotipurile actuale cu privire la persoanele aflate în situaȘii de 
sărăcie Și excluziune, 

• ajute persoanele  care trăiesc în sărăcie să devină mai  încrezătoare în forȘele 
proprii oferindu-le acces la responsabilitate Și participare comună în cadrul 
activităȘilor proiectului,  

• încurajeze schimbul de bune practici  între administraȘii Și alte părȘi interesate, 
• angreneze parteneri sociali în activităȘile proiectului  ce au ca scop încadrarea în 

muncă a persoanelor dezavantajate,  
• devină o iniȘiativă cu vizibiliate mare asupra unui angajament reânnoit de 

eliminare a sărăciei,  
• faciliteze accesul la cultură Și la oportunităȘi de petrecere a timpului liber, 
• elimine  discriminarea , promovarea strategiilor integrate de incluziune activă . 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Obiective opera�ionale  
 
Obiective cognitive/informașionale 
 

• să compare atitudini corecte sau incorecte ale oamenilor Și impactul acestora 
asupra generaȘiilor viitoare, 

• să argumenteze de ce trebuie să luptăm cu vehemenȘă  împotriva sărăciei Și 
discriminării sociale, 

• să descrie   evenimente tradiȘionale importante: culturale, istorice, religioase,  
• să explice evenimente Și oameni  în context social . 

 
 
Obiective formative: 
 

• să - Și formeze capacităȘi de înȘelegere Și transmitere a intenȘiilor, a 
gândurilor Și sentimentelor prin limbaj plastic,  

• să utilizeze aparate Și instrumente pentru măsurători, 
• să prelucreze date experimentale, 
• să realizeze lucrări originale pe baza datelor propriilor experimente, 
• să rezolve problemele apărute în lucrarea proprie Și a colegilor . 

 
Obiective atitudinale : 
 

• să redacteze articole Și lucrări la calculator, 
• să alcătuiască albume de fotografii Și expoziȘie, 
• să determine cauze Și efecte în context social . 

 
 
Coordonatorii  proiectului din �coala Specială Caransebe�:  
 

� director prof. psihopedagog  Memelis Elena, 
� consilier educativ prof. Duma Cornel Lucian, 
� prof. Popa Laura-Silvana,   
� prof. Ghera Lidia . 

 
 

Calendarul activită�ilor:  

 

Luna ianuarie -Promovarea activităŃilor propuse în cadrul proiectului şi 
înscrierea partenerilor în proiect . 

       Coordonatorii proiectului vor participa  la acŃiunea de promovare a activităŃilor 
proiectului,  vor realiza în cadrul sesiunilor de lucru pliante şi afişe destinate prezentării 
obiectivului proiectului şi a activităŃilor ce urmează a fi realizate, precum şi a rezultatelor 



 

aşteptate. Atât pliantele cât şi afişele realizate vor fi distribuite in comunitate de catre 
cadre didactice şi elevi. Ele vor fi expuse în locuri publice, special amenajate-aviziere. 
       De asemenea, în cadrul acestei activităŃi se va promova proiectul pe internet  
( reteaua sociala creată de instituȘia coordonatoare pe Ning   
http://proiectdiferitidaregali.ning.com/ , site- ul  www.didactic.ro si forumul profesorilor ) 
pentru ca scolile din Ńară să se înscrie ca parteneri în cadrul proiectului internaŃional. 

Luna  februarie – Micul artizan   –  Scoala Speciala Caransebes va amenaja cu 
ajutorul partenerilor  iniŃiali din cadrul proiectului   un club de arta si creatie . Această 
activitate vizează înfiinŃarea unui club de artă şi creaŃie intitulat sugestiv „Micul artizan”. 
Clubul va cuprinde trei  ateliere de creaŃie, fiecare atelier cu specific aparte. Astfel, în 
cadrul clubului vor funcŃiona atelierul de desen , colaj şi  pictură , atelierul de artă 
populară/artizanat, atelierul de confecŃionare păpuşi / marionete . 
Domeniile de lucru vizate de clubul de artă şi creaŃie au fost atent selecŃionate şi ele 
acoperă toate ariile de interes ale elevilor noştri. Elevii vor realiza  picturi religioase şi 
laice/naive pe diverse materiale , ornamente pentru diferite evenimente(Crăciun, Sfintele 
Paşti , 1 Iunie, 1 Decembrie , Naşterea Domnului  ), obiecte de artizanat etc. Produsele 
realizate de  elevilor   vor fi expuse în cadrul  activităŃilor deruate  in cadrul proiectului .  

Luna  februarie – Magia Iernii   – Picturi , desene , jocuri caracteristice ale acestui 
anotimp . Fotografiile , prezentările în Power Point Și  filmuletele activitatilor  
desfasurate de fiecare partener alături de  elevi vor fi postate pe siteul proiectului .  

Luna martie – Luna Mărșișorului și Bunei-Vestiri  –  expozitie internaȘională 
amenajată la Galeria de Artă ,, Corneliu Baba “  din CaransebeȘ   cu picturi religioase 
reprezentând pe  Maica Domnului  , colaje ,  desene Și picturi care reprezintă chipul 
mamei , felicitări Și mărȘiȘoare  

� fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 5 lucrări realizate de elevi           
(–tehnica de lucru la alegere) pe fata in coltul din dreapta, jos, pe lucrare fiind 
scris: numele şi prenumele elevului, numele cadrului didactic coordonator, 
şcoala, clasa, localitatea, judeŃul .  

 
        Luna aprilie – Concurs international – Invierea Domnului si renașterea 
spirituală a întregii umanităși, ediȘia a doua organizat în CaransebeȘ pe următoarele 
secȘiuni : 

• ÎnvăŃământ special; 
• ÎnvăŃământ primar; 
• ÎnvăŃământ gimnazial; 
• ÎnvăŃământ liceal; 
• ÎnvăȘământ preprimar . 

 
� fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări realizate de elevi 

(referitoare la SFINTELE PAŞTI –tehnica de lucru la alegere) pe verso fiind scris: 
numele şi prenumele elevului, secŃiunea, numele cadrului didactic coordonator, şcoala, 
clasa, localitatea, judeŃul, cod . Pe plicurile trimise pe adresa şcolii pentru concurs se 
menŃionează secŃiunea pentru care se face înscrierea . 

Luna mai – ,, Rolul creativitășii și inovării didactice în combaterea 
excluziunii sociale ”ediȘia a doua organizat cu ocazia zilei internaȘionale de luptă 
împotriva discriminării persoanelor cu handicap . 



 

1. SecŃiunea  I    ,, Rolul creativit ății ți inov ării didactice 

în combaterea excluziunii sociale ” sesiune de referate şi 
comunicări ştiinŃifice. 

2. SecŃiunea II    ,, Rolul creativit ății ți inov ării didactice 

în combaterea excluziunii sociale ” doar prezentări în power 
point  cu: activităŃile desfăşurate cu elevii cu CES, studii de caz, exemple 
de bune practici. 

 
 
Grup Ńintă: cadre didactice, elevi, părinȘi Și preȘcolari . 
Tehnoredactarea lucrărilor se va face conform următoarelor cerinŃe: 
 

� 3-5 pagini format A4; 
� în Microsoft Word , cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de 

literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm; 
� titlul va fi scris cu majuscule, centrat ( Times New Roman, 14, Bold); 
� la două rânduri de titlu se va scrie autorul/autorii şi şcoala de provenienŃă; 
� lucrarea poate avea cel mult 2 autori (fiecare autor achită taxa de 100 RON / 

participare); 
� orice lucrare va fi însoŃită obligatoriu de o bibliografie selectivă; 
 
� pentru secŃiunea I: atât fişa de înscriere, lucrările, rezumatul cât şi chitanŃa 

reprezentând achitarea taxei-scanată se vor trimite pe  e-mail purtând  
menŃiunea „Pentru Simpozion”şi secŃiunea la care participă; 

� pentru secŃiunea II: materialele (prezentările în power point )se vor trimite 
pe CD pe adresa şcolii, iar fişa de înscriere şi chitanŃa reprezentând achitarea 
taxei-scanată se vor trimite pe adresa de e-mail purtând  menŃiunea „Pentru 
Simpozion” şi secŃiunea la care participă; 

� se vor trimite numai lucrări ce abordează tema simpozionului, respectând 
legea drepturilor de autor. 

  
 

FIECARE PARTICIPANT ESTE RESPONSABIL PENTRU 
TEHNOREDACTAREA PROPRIULUI MATERIAL .  
 
 Probleme organizatorice: 

Semnarea acordului de parteneriat presupune participarea la 
toate activitatile cuprinse in cadrul  proiectului  international si implicit, 
acceptarea cerin�elor impuse de organizatori. 

Înscrierea participanŃilor se va realiza pe baza fişei de înscriere  
până la data de 15.02.2010 , la următoarea adresă de email 
proiectdiferitidaregali@gmail.com  
prin achitarea taxei de 100 RON în contul deschis la 
Volksbank Caransebe� pe numele Ghera Lidia,  



 

IBAN  RO70 VBBU 2509 CS68 6211 2701  
 După aceea to�i participan�ii vor fi invita �i să se alăture siteului - 
re�elei sociale create de institu�ia coordonatoare pe Ning  
http://proiectdiferitidaregali.ning.com/   
Și deasemenea pe grupul creat pe facebook . 
http://www.facebook.com/group.php?gid=196358715218&v=wall&ref=mf#/group.php?
gid=196358715218 . 

MenŃionăm că înscrierile după data limită menŃionată,  nu se vor 
lua în considerare. 

 
La finalul proiectului fiecare participant la proiectul international va primi:  

• diplomă de participare la proiect 
• diplome de participare la expozitie pentru elevi/copii si diploma de 

coordonator al activitatii elevilor/copiilor pt. cadre didactice 
•  diplome de participare/premiu la concurs pentru elevi/copii si 

diploma de coordonator al activitatii elevilor/copiilor pt. cadre 
didactice 

• diplomă de participare la simpozion . 
Adresa şcolii:  
Şcoala Specială Caransebeş, Str. Spitalului, Nr.8, Municipiul 
Caransebeş, Jud. CARAŞ-SEVERIN, Cod 325400. 
 
Pentru informaŃii suplimentare se pot contacta următoarele persoane: 

• consilier educativ prof.  Duma Cornel Lucian - 0724526433 
• inst. Popa Laura-Silvana-0727888013 
• prof. Ghera Lidia-0744585065 

      
Rezultate 

• promovarea valorilor comune la nivelul partenerilor implicaŃi: decidenŃi, oameni 
ai şcolii, familiile elevilor;  

• promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înŃelegere firească 
între copiii cu CES  si cei normali; 

• atragerea efectivă a copiilor în organizarea activităŃilor extracurriculare comune,  
conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităŃi. 

 
Diseminarea proiectului  
Fotografiile , prezentările şi videoclipurile  cu activităŃile desfăşurate de către partenerii 
implicaŃi în proiect vor fi postate pe un site – reŃea socială realizată de şcoala 
coordonatoare pe Ning  http://proiectdiferitidaregali.ning.com/   
Și deasemenea pe grupul creat pe facebook . 
http://www.facebook.com/group.php?gid=196358715218&v=wall&ref=mf#/group.php?
gid=196358715218  
 *Proiectul este sustenabil în al doilea an . 



 

 



 

• Tipul de proiect: InternaȘional  
INSTITU łIA CARE DERULEAZ Ă PROIECTUL  :   
Şcoala Specială Caransebeş   
ADRESA :  Str. Spitalului nr.8  TELEFON/FAX : 0255/513355 
LOCALITATEA  :  Municipiul Caransebeş , JudeŃul Caraş-Severin , România  

� director prof. psihopedagog  Memelis Elena, 
� consilier educativ prof. Duma Cornel Lucian, 
� prof. Popa Laura-Silvana,   
� prof. Ghera Lidia . 

Parteneri: 

Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Caraş-Severin 

• Inspector �colar General :  Prof. Adrian Doxan, 
• Inspector de specialitate :  Prof. Gheorghe Iosifoni, 
• Inspector programe �i proiecte educative  : Prof. Doina Puichi�ă, 
• Inspector de Religie : Pr. Prof. Sorin O�elariu. 

Casa Corpului Didactic Caraş-Severin   

• Director Tudor Deaconu         

Consiliul JudeŃean Caraş-Severin 

• Pre�edinte Doctor Inginer Sorin Frunzăverde 
 

Episcopia Caransebeşului 

• Prea Sfin�ia Sa Lucian Mic, Episcopul Caransebe�ului 

Primăria Municipiului Caransebeş 

• Primar Ioan Marcel Vela  
 

Liceul Teoretic ,, Traian Doda “ Caransebe� 
• Director Prof. Marian Ciocan  

 
• Prof. Coste Dorina �i prof. Fontea Oltul 

 
Asocia�ia Femeilor Ortodoxe Caransebe� 

 
• Inginer Iacobescu Monica  

 
Seminarul Teologic Caransebe�  
 

• Pr. Prof. Constantin Ionel Train  



 

 
 
 DESCRIEREA PROIECTULUI  : 
 

Obiectivul general al proiectului:  
 
Promovarea strategiilor multidimensionale integrate în vederea prevenirii 

discriminării sociale  Și reducerii sărăciei în rândul copiilor/tinerilor  inclusiv a 
transmiterii sărăciei între generaȘii Și educarea în spiritul respectării drepturilor Și 
libertăȘilor fundamentale ale omului, al demnităȘii Și al toleranȘei, al schimbului liber 
de opinii.  
 

Obiective specifice: 
 

 În temeiul obiectivului major  propus,  proiectul urmărește  să : 
 

• promoveze principiul învăȘământului democratic Și garantarea dreptului la 
educaȘie diferenȘiată, pe baza pluralismului educaȘional, în beneficial 
individului Și al societăȘii. 

• cultive  competenȘe cheie  corelate  cu grad/tip de deficienȘă  în rândul 
copiilor/tinerilor aflaȘi în dificultate : abilităȘi de comunicare, scriere, citire Și 
calcul matematic, alfabetizare digitală  Și informaȘională, comunicarea în limbi 
moderne de largă circulaȘie, cultura Și conduita civică , cetăȘenia democratică, 
capacitatea de adaptare la situaȘii noi, lucrul în echipă , interesul pentru 
dezvoltarea personală Și învăȘarea continuă  

• ajute opinia publică să conȘientizeze drepturile fundamentale Și nevoile 
persoanelor care suferă de sărăcie,  

• corecteze stereotipurile actuale cu privire la persoanele aflate în situaȘii de 
sărăcie Și excluziune, 

• ajute persoanele  care trăiesc în sărăcie să devină mai  încrezătoare în forȘele 
proprii oferindu-le acces la responsabilitate Și participare comună în cadrul 
activităȘilor proiectului,  

• încurajeze schimbul de bune practici  între administraȘii Și alte părȘi interesate, 

• angreneze parteneri sociali în activităȘile proiectului  ce au ca scop încadrarea în 
muncă a persoanelor dezavantajate,  

• devină o iniȘiativă cu vizibiliate mare asupra unui angajament reânnoit de 
eliminare a sărăciei,  

• faciliteze accesul la cultură Și la oportunităȘi de petrecere a timpului liber, 
• elimine  discriminarea , promovarea strategiilor integrate de incluziune activă . 

 
 



 

Grup Ńintă: cadre didactice, elevi, părinȘi Și preȘcolari. 
Durata: perioada 6 luni                     
Motiva Ńia colaborării :                    Implementarea proiectului  internaȘional  
                                          ,,DIFERI�I, DAR EGALI!“. 
Fundamentarea colaborării (rezumat) :  

ÎnvăŃământul românesc urmăreşte realizarea idealului educaŃional, întemeiat pe  
tradiŃiile umaniste, pe valorile democraȘiei Și pe aspiraȘiile societăȘii româneȘti . 

Idealul educaȘional al Școlii româneȘti constă în dezvoltarea liberă, integrală 
Și armonioasă a individualităȘii umane, în formarea personalităȘii autonome Și 
creative. 

Proiectul se doreȘte a fi un impuls în eradicarea dezavantajelor în domeniul 
educaȘiei, formării Și să reprezinte o completare eficientă a Metodei  Deschisă de 
Coordonare în domeniul incluziunii sociale pentru protecȘie Și incluziune socială . 

 
                Data                    Activitatea           LocaŃia  
Luna 1 Promovarea activităŃilor proiectului Şcoala Specială Caransebeş / Şcoli 

partenere 
Luna 2 -toată 
durata 
proiectului 

„Micul artizan”-club de art ă şi 
creaŃie 
-Magia iernii  

Şcoala Specială Caransebeş / Şcoli 
partenere 

Luna 3 Luna măr�i�orului si Bunei-Vestiri  
Expozi�ie interna�ională  

Şcoala Specială Caransebeş / Şcoli 
partenere /Galeria de Artă Corneliu 
Baba din CaransebeȘ  

Luna 4 
 

Concurs international – Invierea 
Domnului si rena�terea spirituală  a 
intregii umanit ă�i, ediȘia a doua 
 

Şcoala Specială Caransebeş / 
Comunitate / Galeria de Artă 
Corneliu Baba din CaransebeȘ 

 
Luna 5  
 

Simpozionul internaȘional ,, ,, Rolul 
creativitășii și inovării didactice în 
combaterea excluziunii sociale ” 

Şcoala Specială Caransebeş/ 
Comunitate  

 
Rezultatele preconizate ca efect al colaborării: 
R1: realizarea unui site al proiectului ; 
R2: dezvoltarea abilităŃilor de comunicare, lucru în echipă, de utilizare a mijloacelor 
media la nivelul grupurilor Ńintă vizate de prezentul proiect; 
R3: materiale necesare mediatizării proiectului( afişe, pliante, anunŃuri în presa scrisă cât 
şi pe postul local de televiziune “ Banat TV”, Internet); 
R4: modernizarea spaŃiului deja existent destinat clubului de artă şi creaŃie; 
R5: simpozion internaŃional; 
R6: expoziŃie cu lucrări relizate de elevi în cadrul atelierelor de artă şi creaŃie. 



 

ObligaŃiile şcolilor partenere: 
  1.   Stabilesc strategiile de lucru corelate  cu particularităŃile de vârstă, asigură logistică  
necesară, mobilizează copiii şi părinŃii pentru realizarea obiectivelor urmărite de proiect; 
2. Pentru desfăşurarea în bune condiŃii a activităŃilor, partenerii se vor consulta 

periodic cu şcoala care coordonează proiectul; 
3. Promovarea şi mediatizarea proiectului pe plan local/zonal; 
4. Respectarea termenelor limită impuse de şcoala coordonatoare de proiect.  

 

Probleme organizatorice : 

Înscrierea cadrelor didactice  în  proiectul interna�ional ,,Diferi�i, dar 
egali  ”se va face individual până la 15 februarie 2010  completând  
acordul de parteneriat . 
Urmează  ca pentru fiecare activitate propusă  să se  completeze �i  
fi�ele de înscriere  Acordurile �i fi�ele de înscriere  vor fi  trimise pe 
adresa de e-mail             proiectdiferitidaregali@gmail.com    
Datele exacte pentru fiecare activitate vor fi comunicate ulterior .   
 

Pentru informaŃii suplimentare se pot contacta următoarele persoane: 

• consilier educativ prof.  Duma Cornel Lucian - 0724526433 
• inst. Popa Laura-Silvana-0727888013 

• prof. Ghera Lidia-0744585065 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXPOZI �IA INTERNA łIONAL Ă 
 

,,LUNA MĂRșIșORULUI șI BUNEI-VESTIRI”  
- ediŃia a II-a - 
CARANSEBEŞ 

 
Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele elevului, Școala Clasa Numele cadrului didactic coordonator 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
ADRESĂ  PENTRU CORESPONDENșĂ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL INTERNA łIONAL 
 

,,Învierea Domnului sau renaşterea spirituală a întregii umanităŃi”  
- ediŃia a II- a - 
CARANSEBEŞ 

 
 

Numele şi prenumele elevului 
SubsecŃiunea 
Numele cadrului didactic coordonator 
Şcoala 
Clasa 
Localitatea 
Cod poȘtal                                            
JudeŃul 

 
Numele şi prenumele elevului 
SubsecŃiunea 
Numele cadrului didactic coordonator 
Şcoala 
Clasa 
Localitatea 
Cod poȘtal                                            
JudeŃul 

 
Numele şi prenumele elevului 
SubsecŃiunea 
Numele cadrului didactic coordonator 
Şcoala 
Clasa 
Localitatea 
Cod poȘtal                                            
JudeŃul 



 

 
 

FI ŞA DE ÎNSCRIERE 
 

SIMPOZIONUL INTERNAłIONAL ,, CREATIVITATE ŞI INOVAłIE ÎN 
ÎNVĂłĂMÂNTUL SPECIAL –DIFERITI , DAR EGALI ” 

- ediŃia a II-a - 
CARANSEBEŞ 

 
AUTORUL / AUTORII LUCRĂRII 
 
1.Numele, prenumele 
   Specialitatea 
   Adresa completă de domiciliu*  
   Telefon/ Email 
   Şcoala 
   Localitatea    
   JudeŃul  
 
2. Numele, prenumele 
   Specialitatea 
   Adresa completă de domiciliu*   
   Telefon/ Email 
   Şcoala 
   Localitatea    
   JudeŃul  
 
TITLUL LUCRĂRII: 
 
SECłIUNEA:  
 
PARTICIPARE: DIRECTĂ........................................INDIRECTĂ.......................... 
 
AVETI NEVOIE DE VIDEOPROIECTOR ÎN PREZENTAREA LUCRĂRII :   
   DA___   NU___ 
 
 
  
                                                                                    

*strada, număr, bloc, scara, apartament, localitate, cod poștal                                                             


