
PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERJUDEȚEAN ” TRADIȚII ROMÂNEȘTI ” –EDIȚIA I 

AN ȘCOLAR 2013-2014 , LA FINAL 

 

 Astăzi, 13.06.2014 , la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu , a avut loc întâlnirea 
finală pentru evaluarea Proiectului Educațional Interjudețean ” Tradiții românești ” , ediția I. 

 Proiectul este coordonat de către Centrul școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu ( prof. Nela 
Dudaș  , director –prof.Mihaela Miron, director adjunct –Mariana Câmpean și prof.Anca Gruncă ). 

 Partenerii noștri au fost : 

 Colegiul ”Aurel Vijoli ” , Făgăraș , jud.Brașov , reprezentat prin director , prof.jurist Tifrea Vasile 

 Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brâncoveanu ”, Făgăraș, jud. Brașov 

 Clubul Copiilor , Făgăraș, jud.Brașov,reprezentat prin director prof. Molnar Claudiu 

 Școala Gimnzială ”Ovid Densușianu ” , Făgăraș, jud.Brașov, director prof.Negrilă Ion 

 Școala Gimnazială Nadeș, jud.Mureș,director –prof. Dumitru Maria Bianca  

 Școala Gimnazială Șura Mică, jud.Sibiu, director –prof. Răulea Elisabeta  

 În cadrul proiectului s-au desfaășurat trei activități după cum urmează : 

1. Activitatea I-Tema : ”Crăciunul, bucuria copiilor ”, decembrie 2013 

138 elevi și 65 profesori 

2. Activitatea II-Tema : ”Primăvara în inima mamei ”, aprilie 2014 

148 elevi și 69 profesori 

3. Activitatea III: - Tema : ”Paștele cum se cuvine ”, aprilie –mai 2014 

148 elevi și 51 profesori 

Aceste activități au constat în prezentarea de lucrări ale elevilor din școlile partenere ,pe 
următoarele secțiuni :  

 -felicitări 

 -desene 

 -colaje 

 - eseuri ( în limba română, limba engleză , limba germană ) 

 -fotografii 



Toate lucrărle trimise au fost apreciate de către juriu și cele mai bune au fost premiate. Toți 

elevii și profesorii au primit diplome de participare . 

 La întîlnirea de astazi au participat un număr de    15   cadre didactice .Oaspeții au vizitat școala , 
au primit informații privind oferta educațională , proiectele și activitățile extracurriculare în care școala 
noastră este implicată. 

 După vizitarea instituției cei prezenți au luat parte la o prezentare generală a Proiectului 
educațional Interjudețean ”Tradiții românești ” , susținută , în sala festivă a instituției de către doamna 
profesor Nela Dudaș. După această prezentare s-a  făcut o evaluare a activităților desfășurate , cei prezenți 
și-au exprimat opiniile și au apreciat proiectul ca fiind un succes  și și-au manifestat  dorința de a participa 
la edițiile următoare propunand si alte activitati in viitor. 

 

   

    

 

 Intocmit, 

Dir.adj.prof.Mariana Câmpean 

  


