
Educaţie susţinută (bazată) pe proiecte



 Cunoştinţele practice sunt cele mai stabile

 Motivează elevul

 Ajută elevul să înveţe singur

 Dezvoltă latura socială a elevului

 întăreşte relaţia elev-profesor-părinte

 Rezultă recunoştinţă părintelui.

 Promovează şcoala.

 Cel mai bun răspuns împotriva calomniei.



 Un proiect obligatoriu din disciplina Ştiinte ale Naturii
pentru clasele 3 şi 4

 Un proiect obligatoriu pentru 5,6 si 7 din urmatoarele
discipline: Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, 
Informatică, Limba Română, Limba Engleză, Istorie, 
Geografie, Desen şi Muzică. 

 Elevul va primi o notă ca lucrare de control pentru
proiect.



1.Fiecare elev trebuie să aleagă un proiect până la data de 1 Octombrie (10 puncte)

2. Prezentarea proiectului până la data de 30 Noiembrie (90 puncte)

 Dobândirea cunoştinţelelor teoretice (40 puncte ) 

 Explicarea părţi teoretice (30 puncte)

 Redactarea proiectului în 3 pagini (10 puncte)

 Difuzarea proiectului (50 puncte)      

 Construcţie site (10 puncte)

 Tipărire broşura (10 puncte) 

 Înregistrarea video a proiectului (30 puncte)

3.Elevul dacă participă în al doilea semestru la un concurs de proiecte sau prezintă
proiectul în cadrul săptămânii ştiiţei va primi o a doua notă în valoare de 100 de puncte.



 Fiecare profesor trebuie să pregătească 15 teme de 
proiecte până la începerea anului şcolar.(Daca se poate
şi linkuri video).Profesorii de Desen şi Muzică trebuie
să pregătească cel mult 6 proiecte PBL.

 Proiectul trebuie să conţină teme din programa anului
scolar respective.

 Elevul trebuie şă-şi aleagă tema proiectului până la 
sfârşitul lunii Septemrie.

 Elevul care nu şi-a ales proiectul până la data stabilită
va fi evaluat pentru prima notă începând de la 90.



 Elevul care nu şi a ales proiect va primi un proiect din 
partea comisie formată din profesorii in prima 
săptămana din Octombrie. În cazul în care nu şi face 
proiectul elevul primește prima nota de 20 puncte ( la 
începutul anului școlar elevii şi părinţii trebuie
informaţi în acest sens).

 Proiectele alese de profesori trebuie să fie de diferite
nivele. Elevilor descurcăreţi li se poate da proiecte mai
dificile şi determinarea lor participe la concursul
Firstep



 Proiectul să fie în funcţie de nivelul fiecărui elev.

 Elevul poate alege un proiect în afara celor propuse de către
profesor.(Condiţia este să cuprindă programa şcolara a anului
respectiv)

 Proiectele care cuprind parte experimentală să fie explicate şi
demonstrate experimantal în faţa clasei.

 Un proiect simplu să fie făcut doar de un singur elev. În cazul în 
care proiectul este mai dificil atunci pot pregăti doi elevi .

 Chiar dacă proiectul este simplu teoria trebuie ştiută foarte bine.

 Proiectele de calitate se pot expoziţiona în şcoala. Elevii cu astfel
de proiecte le pot prezenta oaspeţiilor care vin în vizita la 
scoală.

 Pot fi expuse în săptămânile curiculare.



 Profesorul de informatică trebuie să-I înveţe pe elevi
cum se face google site, cum se foloseşte movie maker, 
cum se pregateste un pliant.Trebuie să-i înveţe şi pe
profesori cum se face google site.

 După ce profesorul dă acceptul proiectului google site-
ul trebuie deschis.

 Învaţământul primar trebuie să pregătească doar
video.Nu este nevoie să facă site şi pliant.



 Lista claselor şi elevilor care trebuie să facă proiect
sunt puse în google document. Acest document 
trebuie deschis fiecarui profesor. Fiecare profesor trece
numele elevului care şi-a ales proiect la materia
respectivă.

După finalizarea google sitului şi aplicare videoului şi a 
pliantului linkul trebuie pus de către profesor în google 
document.



 Înregistrare video a proiectului şi postarea pe
internet poate să deranjeze anumiţi elevi şi părinţi.
În acest caz înregistrare video poate să nu fie postată
pe internet. Dar înregistrarea video este obligatorie.În 
aceste condiţii elevul trebuie să-i arate profesorului
înregistrarea de pe un card de memorie. Astfel îşi
primeşte nota. Şi dacă nu este de acord cu postarea pe
internet atunci îl poate şterge.



 Până la începutul anului şcolar fiecare profesor trebuie
să-şi pregătească lista de proiecte recomandate elevilor

 Proiectele pregătite din urmatoarele discipline :Istorie, 
Geografie, Limba Română, Limba Engleză,Muzică, 
Desen nu vor partricipa la concursul Firstep. Proiectul
PBL din aceste materii pot prezenta o temă din 
programa şcolară. Exemplu :Viaţa lui Ştefan cel Mare 
poate fi prezentată în 10-15 slide-uri, un video de 4 
minute şi pliant.



 https://www.youtube.com/watch?v=-Gxm5QXaAEI

 https://www.youtube.com/watch?v=9dEuXDBoLJY

 https://www.youtube.com/watch?v=0pwMRH9RHjM

 https://www.youtube.com/watch?v=KvD5KFYO0ec

 https://www.youtube.com/watch?v=KXernxpUn30

 https://www.youtube.com/watch?v=_Ra3QM2oiIQ
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 Proiectele care vor participa la concursul Firstep
categoria socio-umane(Istorie,Geografie,Limba
Română,Limba Engleză Limba Turcă, Muzică, Desen
trebuie să descopere o problemă şi să găsească soluţia.


