
Toleranta si convietuire in spatiul scolar 

-parteneriat interscolar- 

„Toleranţă şi convieţuire în spaţiul public” este un proiect adresat elevilor din clasele de 

liceu si gimnaziu din judetul Alba.. Este o iniţiativă a Consiliului Scolar al Elevilor al Liceului 

Sportiv Alba Iulia, coordonat de prof. Muresan Roxana, derulat in parteneriat cu Colegiul 

Apulum, Alba Iulia si______________________ pentru a sarbatori Ziua Internationala a 

Tolerantei, din 16 noiembrie 2014. Proiectul se va dasfasura in tote institutiile partenere sub 

forma unor activitati diverse care vor culmina cu un Concurs de Desen/Grafica cu tema 

“Toleranta si Convietuire in Spatiul Scolar” si cu o expozitie de desene/grafica in fiecare scoala 

participanta. 

1.Numele unităţii de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia- COORDONATOR 

Adresa completă str. Stefan cel Mare, nr.25, Alba Iulia 

Nr. de telefon/fax 0258/835346 

Responsabili proiect: Prof.Muresan Roxana, Prof. Oltean Larisa, prof. Todoran Simona, 

prof. Mateica Daniela, prof inv primar Savu Anca, prof. Dafina Lancranjan, prof. Costea 

Cristina, prof. Jurca Mirela. 

2.Numele unităţii de învăţământ: Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia-PARTENER 

Adresa completă: str. Gheorghe Pop de Basesti nr. 2, cod postal 510215, Alba Iulia, judetul Alba 

Nr. de telefon/fax: 0258/834102 

Responsabili proiect: prof. Raluca Pescaru 

3. Numele unităţii de învăţământ: Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Alba Iulia-

PARTENER 

Adresa completă: str.Tudor Vladimirescu, nr. 143, Alba Iulia, judetul Alba 

Nr. de telefon/fax: 0258/834102 

Responsabili proiect: prof. Tandea Gabriela 

4. Numele unităţii de învăţământ: Liceul Sportiv Sebes -PARTENER 

Adresa completă: str. Lucian Blaga, nr. 76, judetul Alba 

Nr. de telefon/fax: 0258/834102 

Responsabili proiect: prof. Bota Minodora 

 

Activitati: 



-creearea de desene/grafica cu tema aleasa; 

-organizarea de sesiuni de comunicari in cadrul sedintelor CSE in fiecare institutie participanta; 

-organizarea de mese rotunde pe tema proiectului; 

-organizarea de dezbateri pe tema proiectului; 

-creearea de filmulete pe tema aleasa; 

-organizarea obligatorie a unei expozitii tematica in fiecare institutie, urmand ca cel mai bun 

desen/grafica sa fie trimisa organizatorilor pentru concursul de desen/grafica. 

-organizarea de concursuri tematice, respectiv „Cel mai bun slogan”, „Cel mai bun Motto”, etc. 

 Scopul proiectului: 

- proiectul urmăreşte dezvoltarea atitudinii democratice, civice şi responsabile în rîndul tinerilor. 

  

Obiectivele proiectului: 

a). antrenarea tinerilor într-un exerciţiu de radiografiere critică a vieţii comunităţilor lor şi de 

identificare a problemelor existente; 

b). cunoaşterea şi înţelegerea alterităţii prin implicarea tinerilor în căutarea şi aplicarea unor 

soluţii care să contribuie la rezolvarea problemelor identificate în comunitate; 

c). promovarea unor atitudini şi a unor modele de comportament civic construite pe baza 

interacţiunii cu “celălalt”; 

  

4. Calendarul proiectului: 

- 10-14 noiembrie 2014: data limită de trimitere a lucrărilor participante la concursul de 

desen/grafica; Lucrarile pot fi scanate si trimise prin email la adresa peggyluta@yahoo.co.uk 

- 16 noiembrie 2014: finalizarea evaluării lucrărilor participante la concurs şi afişarea 

rezultatelor; 

- 17 noiembrie 2014: premierea autorilor celor mai interesante lucrări; creearea unei expozitii in 

cadrul fiecarei institutie participanta.  

 Participanţi: 

- la proiect pot participa elevi de nivel gimnazial/liceal de la toate şcolile din judet; 



- elevii pot participa  fie individual, fie organizaţi în echipă; 

- un elev/o echipă poate participa la concurs cu una sau mai multe lucrări; 

- participanţii garantează că lucrările trimise spre evaluare nu au mai participat la alte concursuri. 

  

 Recomandări pentru realizarea lucrărilor: 

- subiectele alese trebuie să se încadreze în tema generală a proiectului: “Toleranţă şi convieţuire 

în spaţiul scolar”; 

- comisia de evaluare va aprecia, în special, lucrările care vor demonstra implicarea autorilor în 

viaţa comunităţii prin derularea unor mici proiecte individuale sau de grup. Aceste proiecte vor 

analiza problemele identificate şi vor încerca să propună sau să aplice soluţii de rezolvare; 

- autorii sunt invitaţi să aleagă un titlu sugestiv pentru lucrările lor; 

- formatul lucrărilor este la libera alegere a autorilor (ex. text tipărit, desen, grafica, colaj foto 

etc); 

- nu există limită de spaţiu în ceea ce priveşte dimensiunile lucrărilor prezentate în concurs; 

- fiecare lucrare va fi însoţită de o fişă de înscriere (pagină de hârtie A4) care va cuprinde 

următoarele informaţii: nume, prenume elev/grup, clasa, titlul lucrarii, motto sugestiv. 

- toţi participanţii la proiect (elevi şi profesori) vor primi, prin poştă, diplome de participare. 

    

9. Evaluarea şi publicarea rezultatelor: 

- comisia de evaluare este compusă din profesori  de desen, educatie tehnologica, limba romana 

si muzica din cadrul Liceului cu program Sportiv Alba Iulia. 

 

 

 


