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PROIECT DE ACTIVITATE
,,Fiți vedete de Dragobete!”

24 februarie 2011

Data desfăşurării: 24 februarie 2011
Locaţia: Colegiul Tehnic ,,Apulum” - Centrul de Documentare şi Informare
Grupul ţintă: elevi şi cadre didactice ale Colegiului Tehnic ,,Apulum’’ Alba Iulia
Coordonator proiect: Prof.doc. Goţa Dana
Elevii consiliului şcolar al Colegiului Tehnic ,,Apulum’’
Colaborator proiect: Bibliotecar Panduru Ana
Activitatea:,,Fiți vedete de Dragobete!”

Scopul : Proiectul îşi propune să desfăşoare programul în a conştientiza participanţii că
dragostea este cel mai ales sentiment,că prin dragoste omul poate învinge toate
dificultăţile vieţii .
Obiective :
- să promoveze spiritul de echipă şi toleranţă, de înţelegere, sprijin reciproc, şi
stimularea participării active la viaţa şcolii ;
- să stimulez talentul artistic şi imaginaţa creatoare ;
- să folosească internetul şi fondul de carte a CDI-ului pentru a se documenta
sau pentru a pătrunde în tainele poveştilor de dragoste a altor persone povestite în cărţi;
-să selecteze din fondul de carte pe acele care au ca temă audragostea şi gruparea
într-o expozitie
Resurse materiale:
- fondul documentar şi audio-vizual al CDI-ului;
- listare(afișe, diplome, ecusoane organizatori, desfășurătoare);
- serox;
- hărtie creponată.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Proiectul a început printr-o prezentare despre semnificația și tradițiile zilei de
Dragobete. S-au organizat apoi concursuri de poezii, de declarații de dragoste anonime
și de desene pentru a descoperi noi valori ale școlii. Din spectacol nu au lipsit concursul
de karaoke, pantomima sau dansul popular care au ajutat la creerea unei atmosefere de
sărbătoare.

ECHIPA PROIECTULUI:
Nicola Andrei, Vesa Andrei, Stoica Miruna, Petrifălean Iulian, Gudea Adelina,
Sularea Marius, Avram Valentina, Ilea Georgiana, Suciu Manuela, Andone Andreea,
Docolina Arabela, Corina Tripon, Ispas Vlad, Goția Denisa, Leba Diana, Șipoș Ștefan,
Pâclișan Cristina, Pâclișan Cristina, Hațegan Anca, David Adina, Groza Ioana, Duca
Paul.
MEMBRII JURIULUI:
Prof. Dana Goța;
Prof. Pescariu Raluca;
Elevii: Gudea Adelina;
Toma Camelia;
Kiș Ștefana.
EVALUARE :
Creşterea cu 2% a numărului de participanţi la concurs faţă de anul trecut

Director
Prof.Hodor Maria

Imagini din cadrul proiectului:

