
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
Proiectul „ColecŃii şi colecŃionari” 

Ianuarie- mai 2014 

Activități în proiect ianuarie februarie martie aprilie mai Descrierea activităților 

Lansarea apelului   
Comunicare cu unitățile 
de învățământ 

15.01.         In prima etapă se va transmite anunŃul către unităŃile de 
învăŃământ prin următoarele canale: site-ul ISJ, site-ul 
Asociatiei ECCE Educația, e-mail către unităŃi de învăŃământ. 
În această etapă cadrele didactice interesate se înscriu și  
devin membri în echipa de implementare. Această calitate va 
fi atestată prin documente specifice.   

Întâlnire cu echipa de 
implementare 

  05.02.       Se prezintă  detaliile proiectului. În această etapă se stabilesc 
cadrele didactice care doresc să facă parte din echipa de 
implementare a proiectSe întocmesc protocoale de 
colaborare între Școala Gimnazială nr.3, parteneri  şi unităŃile 
de învăŃământ interesate de proiect, se transmite 
metodologia și instrumentele de management.  

Promovarea proiectului 
în rândul elevilor 

  06-28.02       Membrii echipei de implementare informează şi promovează 
proiectul la nivelul unităŃilor. 
Se distribuie materiale promoŃionale în unităŃi, calendarul 
proiectului şi modalitatea în care elevii pot participa la 
expoziŃie. 
Proiectul va fi promovat şi pe site-urile unităŃilor înscrise în 
proiect, al ISJ Sibiu, site-urile partenerilor, precum și  in 
mass media. 

Inscrierea elevilor in 
proiect 

 06-28.02    Elevii doritori se vor înscrie la responsabilul  din echipa de 
implementare de la nivelul unităŃilor de învăŃământ. 
Listele vor fi colectate de către responsabilul activităŃii şi 
centralizate într-o bază de date. 
Elevii vor fi informaŃi în legătură cu activtiăŃile de formare în 
vederea pregătirii optime a prezentării colecŃiilor lor.  

Formarea elevilor     1-31.03     ActivităŃi de formare a elevilor în ceea ce priveşte 



documentarea, organizarea si prezentarea colecțiilor şi apoi 
pregătirea şi exersarea prezentării colecțiilor proprii. Aceste 
activităŃi se vor desfăşura în cadrul conceptual pregătit în 
prima activitate. 

Pregătirea  și lansarea 
expoziției din școală, 
selecția colecțiilor 
pentru faza județeană 

      7-11.04   În fața unui public format din elevi, părinți, profesori și 
membri ai juriului, colecționarii iși prezintă colecția. În funcție 
de criteriile dinainte stabilite, juriul stabilește un punctaj 
pentru valoarea prezentării colecției. 
Toți elevii școlii sunt invitați să viziteze expoziția și să 
evalueze colecțiile care  i-au impresionat cel mai mult. 
ColecŃiile cu cele mai multe puncte şi aprecieri pozitive sunt 
selectate pentru a fi prezentate în expoziŃia judeŃeană. 
Voluntari din comunitatea locală a școlilor înscrise în proiect 
pot participa (în afara concursului) prezentând colecțiile 
proprii în sprijinul ideii privind necesitatea conservării, 
ordonării și documentării asupra valorilor. 

Pregătirea expoziției de 
la faza județeană 

    15-22.05 Elevii evidențiați în faza locală vor participa cu colecțiile lor 
personale la o expoziție în cadrul Muzeului Astra 

Expoziția județeană  de 
la Muzeul ASTRA 

    22.05 Participanții sunt invitați să-şi prezinte colecŃiile într-un mod 
potrivit şi să discute despre rolul colecțiilor în viața fiecăruia. 

 

 


