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Proiect finanțat prin programul de granturi 2019-2020, 
oferit de Agenția Împreună, cu sprijinul UNICEF, în cadrul 
campaniei pentru educație incluzivă de calitate Împreună 
pentru viitor. 

Viitorul încotro!?!  



 
Echipa de coordonare a proiectului: 

 Prof. Aliana-Maria Ifrim 

 Prof. Otilia-Simona Panfil 

 Prof. Daniela-Geanina Piștea 

 Prof. Daniela-Marinela Lungu 

Viitorul încotro!?!  



 
Scopul proiectului 

 

Creşterea încrederii în forţele proprii pentru toți elevii 
beneficiari ai proiectului, conştientizarea asupra facilităţilor şi 
oportunităţilor ce le au la dispoziţie astfel încât pentru toți 
copiii din grupul țintă să fie asigurată educația incluzivă (să 
învețe la potențialul maxim) și tranziția de la gimnaziu la 
liceu dar și de la ciclul inferior la cel superior al liceului să 
fie cât mai ușoară. 

Viitorul încotro!?!  



 
Beneficiari: 

 

 Elevi: 

o 185 de elevi ai școlii noastre, din care 44 de elevi ce 
provin din categorii dezavantajate 

o 29 de elevi din școlile partenere 

 

 18 profesori ai școlii noastre și ai școlilor partenere 

 

 50 de părinți  
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Bugetul proiectului 9800 lei din care au fost achiziționate: 
 REGIZORIADA 
O camera video Panasonic HC-V770, Full HD, zoom optic 20x, MicRig 
Stereo mâner cu microfon pentru camere video 
 OPEN YOUR EYES! 
2 Seturi de Bază Lego Mindstorms Education EV3 
 CE AȘ FI FOST DACĂ…? 
Un Kit SDS (scorare manuală) Manualul tehnic SDS, Ghid de utilizare SDS, 
Caiet de testare pentru SDS, Caiet "Tu și cariera ta" pentru SDS, Caiet de 
căutare ocupațională pentru SDS.  
Un Chestionarul de evaluare a strategiilor de învăţare şi a motivaţiei 
şcolareSMALSI -. Un set de broşuri cu itemi; Un set de foi de răspuns, Un 
set de şabloane pentru cotare, Un set de foi de profil, Un CD cu cotele T; 
Certificat de utilizare. 

 

Viitorul încotro!?!  



 
Obiectivul specific 1: 

REGIZORIADA 

Realizarea a trei filmulețe care să conțină informații necesare 
elevilor de gimnaziu pentru a lua cât mai ușor decizia cu privire la 
viitorul traseu educațional, pentru creșterea respectului de sine, 
încredere și curajul de a-și exprima punctul de vedere astfel încât 
motivația elevilor pentru învățare să crească. 
Coordonatori: prof. Daniela-Geanina Piștea, prof. Otilia 
Simona Panfil 

Participanți: elevi de gimnaziu din școala nostră și de la școli 
din împrejurimile orașului. 
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YOU, ME AND EMPATHY 

Filmulețul tratează fenomenul bullying-ului din școli 

Regizor:  

 Amalia Tănase, clasa a VIII-a, Colegiul Național 
„Dimitrie Cantemir” 

Actori:  

 Giulia Bălănică, Rareș Stan, Crina Aioanei, Mara Cuptor, 
Andra Cristea, Ștefan Paraschiv, Colegiul Național 
„Dimitrie Cantemir” 

 Patricia Botezatu, Școala Gimnazială nr. 1 Oituz 

REGIZORIADA 



 

REGIZORIADA 



 
ÎNȚELEGEȚI, SUNT LA FEL! 

Filmulețul tratează fenomenul bullying-ului din școli 

 Regizor:  

 Elena-Celestina Mitroiu, clasa a VIII-a, Colegiul Național 
„Dimitrie Cantemir” 

 Actori:  

 Lungu Sanda-Cosntantina, Colegiul Național „Dimitrie 
Cantemir” 

 Radu Neagu Stefan, Școala Gimnazială „G. Calinescu” 

 Cristiana Raluca Liliana, Colegiul Național „Grigore Moisil” 

 Alexandru Chiriac, Liceul Sportiv „Nadia Comăneci” 

 Dionisie Alexandra Catalina, Colegiul Național de Arta „Octav 
Băncilă” Iași 

REGIZORIADA 



 

REGIZORIADA 



 
IMAGINÂNDU-NE VIAȚA DE LICEAN 

Filmulețul explorează interesele elevilor cu privire la 
viitorul traseu educațional. 

Regizor:  

 Catinca Panfil, clasa a VII-a, Colegiul Național 
„Dimitrie Cantemir” 

Actori:  

 Ștefan Iuțuc, David Busuioc, Colegiul Național 
„Dimitrie Cantemir” 

REGIZORIADA 



 
Obiectivul specific 2: 
OPEN YOUR EYES! 
Înființarea unei secții noi a clubului de robotică STIM DC. 
Parcurgerea cursurilor online pentru a afla cum se construiește 
partea fizică a roboților. 
Realizarea programelor necesare funcționării lor utilizând diferite 
platforme educaționale. 
Crearea unor roboți pornind de la piesele a două seturi de bază 
Lego Mindstorms Education EV3 
Coordonator: prof. Daniela-Geanina Piștea, prof. Otilia-
Simona Panfil 
Participanți: elevi de gimnaziu și liceu din școala nostră. 
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Din cauza suspendării cursurilor construcția fizică a 
roboților nu a mai fost posibilă.  

Finanțatorul a înțeles problema și a acceptat ca această 
activitate să se desfățoare atunci când o să fie posibil. 

Până acum:  

 au fost selectați  elevii participanți la cursuri. 
 au avut loc întâlniri online pentru a putea începe 

programarea viitorilor roboți pe platforma OpenRoberta, la 
care au participat elevi de clasele a VII-a, a VIII-a, a IX-
a, a X-a. 
 

OPEN YOUR EYES! 



 

OPEN YOUR EYES! 



 

OPEN YOUR EYES! 



 
Obiectivul specific 3: 

CE AȘ FI FOST DACĂ…? 
Motto: Viitorul nu este un loc către care mergem, ci unul pe care îl 
construim! 
Alegerea unei cariere este una dintre alegerile cele mai importante, 
care trebuie făcute în anii adolescenţei. Este o alegere care apasă 
greu pe umerii multor elevi şi care reclamă în mod justificat 
orientare şi consiliere de specialitate. Perioada adolescenţei, pe 
lângă multiplele sale probleme legate predominant de 
transformările biologice ale pubertaţii, este în ultima perioadă, cea 
mai arzatoare, în care decizia alegerii unei cariere nu mai poate fi 
amânată. 
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Obiectivul specific 3: 

CE AȘ FI FOST DACĂ…? 
Opţiunea adolescentului pentru o anumită carieră  
este de cele mai multe ori rezultatul unor procese 
afective, mai mult influenţată de dorintă decât de 
recunoaştere obiectivă a posibilitatilor sale. 

Coordonator: prof. Daniela-Marinela Lungu 

Participanți: elevi din clasele a IX-a și a X-a. 
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CE AȘ FI FOST DACĂ…? 

 



 

Sustenabilitate: 
Toate echipamentele și software-ul achiziționate vor fi folosite și 
după finalizarea proiectului, atât pentru organizarea cursurilor cât 
și pentru organizare unor activități demonstrative cu scopul 
promovării liceului în general și clubului. Vom căuta în continuare 
resurse pentru a întreține și îmbunătăți aceste echipamente. Kit-ul 
SDS o să fie utilizat și pentru elevi care nu fac parte din grupul 
țintă al proiectului deoarece este un instrument eficient de 
măsurare a intereselor vocationale, în vederea estimarii intereselor 
vocationale ale persoanelor de ambele sexe.  

Viitorul încotro!?!  


