ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN
Titlul proiectului:

SĂ NE CUNOAŞTEM VALORILE- Minte sănătoasă, în corp sănătos!
Proiectul răspunde la următoarele obiective generale:
-

o mai bună relaţionare între profesori, părinţi şi elevi, pentru creşterea,
dezvoltarea şi educarea copiilor;
cultivarea respectului pentru valorile culturale, naţionale şi religioase;
creșterea interesului tinerilor pentru mentinerea unei armonii ideale între o
minte sănătoasă și un corp sănătos, între împlinirea fizică și cea sufletească.

Sector:
Proiectul se va implementa în judeţul Alba
Localizarea:
România – Judeţul Alba - municipiul Alba Iulia
Corelarea cu obiectivele Planului de Dezvoltare Naţional şi Planului de Dezvoltare
Regional:
-

implementarea proiectului va duce la favorizarea accesului la educaţie şi informare în
rândul elevilor şi a cadrelor didactice din municipiul Alba Iulia şi din judeţul Alba;
creşterea numărului de elevi interesaţi de sănătatea fizică și cea psihică, și mai ales de
importanța existenței unui echilibru între trup și suflet pentru a reuși în viața de
familie, în carieră, pentru a fi buni profesioniști și buni cetățeni, implicit pentru a
contribui la creșterea economică a zonei.

Beneficiarul direct şi partenerial:
Beneficiarul iniţiator:
- Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
Cordonatori:prof. Nicoleta Dăescu
prof. Mihaela Jurcan
prof. Maria Hodor
prof. Mariana Oţelea - tel. 0745008463
prof. Genoveva Teișan
prof. Dana Urițescu
bibliotecar Ana Panduru
medic școlar Dr.Luminița David
prof. psiholog Maria Badale
Telefon:0258834102
- Biblioteca Judeţeană ,, Lucian Blaga” Alba
Coodonatori: prof. Pop Mioara, director
Monica Avram, bibliotecar
Felicia Colda, bibliotecar
Telefon: 0258811443
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Fax: 0258817204
E-mail: bjalba@gmail.com

Beneficiarul direct:
-

elevii Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia;
elevii şcolilor din municipiu şi din localităţile judeţului Alba (în special cei care nu
au posibilităţi materiale);
cadrele didactice;
părinţii elevilor.

Parteneri:
-

Consiliul Judeţean Alba
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia- Facultatea de Teologie Ortodoxă
Alba Iulia
Direcția de Sănătate Publică Alba

Justificarea necesităţii proiectului:
„În corpul, ca și în mintea hărțuită de necazuri ,nu poate exista sănătate.”(Cicero,
Tusculanae Disputationes).
Educaţia este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de
comportament. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară
a copilului.În acest context, cunoașterea valorilor școlii, a valorilor locale, județene și naționale poate
aduce un plus de dorință de a studia pentru a reuși în viața școlară, în carieră și în viața de familie.

Prin realizarea acestui proiect se asigură accesul tinerilor şi a cadrelor didactice la
informaţie de actualitate prin îmbogăţirea fondul de carte de specialitate existent.
Descrierea proiectului:
Obiective specifice (scopul proiectului):
- Cunoaşterea şi înţelegerea valorilor școala noastră,din municipiu,din județ și naționale;
- Implicarea cadrelor didactice, a părinţilor şi elevilor

în activităţile proiectului în

concordanţă cu motivaţia, cu interesele şi aptitudinile lor;
- Dezvoltarea capacităţii de interrelaţionare între elevii şi cadrele didactice implicate în proiect;
- Cultivarea creativităţii şi a deschiderii spre nou;
- Aprofundarea cunoștințelor care mențin în echilibru sănătatea corpului și a sufletului.

Descrierea generală:
Proiectul se va desfăşura în perioada aprilie – iunie 2015, printr-o serie de activităţi
specifice de informare şi popularizare a proiectului:
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-

popularizarea şi promovarea proiectului în rândul elevilor şi a cadrelor
didactice prin organizarea de dezbateri în cadrul Târgului de Carte „Alba
Transilvana”, ediţia a VI-a;
întâlniri cu personalităţi marcante ale judeţului Alba în spaţiul Centrului de
Documentare şi Informare din cadrul Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia;
selecţia materialelor cu sprijinul coordonatorilor de proiect, a bibliotecarilor de la
Biblioteca Judeţeană şi de la Colegiul Tehnic „Apulum”;
implicarea voluntarilor din rândul elevilor pentru promovarea proiectului;
afişarea unui program al bibliotecii şi al unui program de împrumut;
crearea unui mediu ambiant plăcut şi relaxant;
desfăşurarea de activităţi de evaluare a impactului proiectului (chestionare, teste);
organizarea semestrială a unui concurs cu premii, pe teme prestabilite din cărţi din
dotarea bibliotecii; vor fi invitaţi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba, ai
Bibliotecii Judeţene şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.

Rezultatele aşteptate:
- evidenţierea imaginii pozitive a bibliotecii prin creşterea numărului de cititori din
rândul elevilor Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia şi a altor instituţii şcolare din
judeţul Alba;
- peste 200 de elevi şi cadre didactice vor beneficia direct de acest proiect;
- creşterea interesului pentru cunoaşterea valorilor culturale;
- creşterea randamentului şcolar;
- popularizarea proiectului şi implicit a instituţiei noastre în mass-media locală.
Impactul proiectului:
Social:
- creşterea coeziunii sociale prin implicarea elevilor, a cadrelor didactice, a
bibliotecarilor, a părinţilor în derularea proiectului.
Educativ:
- creşterea gradului de educaţie şi informare al elevilor;
- educarea prin metode noi, moderne de învăţare.
Cultural:
- creşterea gradului de interes pentru frecventarea bibliotecii;
- participarea elevilor, a cadrelor didactice şi a altor categorii de beneficiari ai
proiectului la manifestările cu cartea derulate pe perioada desfăşurării proiectului.
Descrierea şi programarea principalelor activităţi:
- desfăşurarea proiectului în perioada aprilie-mai 2015
- evaluarea în perioada 1-15 iunie 2015
Buget estimat: ????????__________
DIRECTOR,
Prof. MIOARA POP
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