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PROIECT  

SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL 

“SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 
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TITLUL PROIECTULUI: 

 

 

INTERNETUL –REȚEAUA CU O MIE DE FEȚE 

 

 

Titlul activității propuse pentru competiție: 

 

INTERNETUL – PRIETEN SAU DUȘMAN? 

21 APRILIE 2016 
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A. FIȘA  ACTIVITĂȚII 

 
 

Numele și adresa unității de învățământ aplicante: LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI, 

STR. PRINCIPALA, NR. 154, VOINEȘTI, DÂMBOVIȚA 

Nivelul/nivelurile de învățământ: PRIMAR-GIMNAZIAL-LICEAL 

Numărul elevilor din școală: 761 (633- din nivelurile primar, gimnazial și liceal) 

Numărul cadrelor didactice din școală: 72 

Coordonatorii activității (nume și prenume, funcție, date de contact):  

CIGARAN COSTINELA – profesor, tel. 07240208284, costinelacigaran@yahoo.com 

COMĂNESCU GABRIELA – director adjunct, tel. 0724365750, gabiilinca@gmail.com
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Descrierea activității: 

 Activitatea Internetul - prieten sau dușman? s-a desfășurat joi, 21 aprilie 2016, în 

cadrul proiectului mai larg Internetul –rețeaua cu o mie de fețe în parteneriat cu Primăria și 

Consiliul Local Voinești, cu Biblioteca Vasile Florescu Voinești și Biblioteca Județeană I.H. 

Rădulescu Târgoviște. A cuprins mai multe activități cu caracter interdisciplinar: 

1. Concursul de postere cu tema: Internetul - prieten sau dușman? Au fost 10 echipe 

de elevi, din toate structurile arondate Liceului Tehnologic Voinești, care și-au 

prezentat într-un mod original creațiile. Jurizarea a fost realizată de profesori din 

cadrul unității noastre de învățământ. 

2. Dezbatere mediată de dl. Vlăduț Andreescu, managerul Europe Direct Târgoviște 

3. Dans modern al grupului din Școala Gimnazială Voinești; 

4. Teatru forum pe tema Internetul - prieten sau dușman? 

5. Dansuri populare cu ansamblul Datina Voineșteană 

 

Descrierea rezultatelor obținute în urma activității:  

- Valoarea adăugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect;  

- Implicarea familiei în activitățile extrașcolare;  

- Responsabilizarea copiilor și părinților în atitudinea față de Internet. 

- Facilitarea integrării şcolii în comunitate; 

- Descoperirea unor copii cu aptitudini artistice deosebite. 

 

 

 



Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei 

activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru: 

Este normal să ne dorim, cu toții, continuarea acestei activități. Fiecare elev participant 

s-a implicat în desfășurarea în condiții optime a activității. Cadrele didactice și părinții au 

constatat faptul că acești copiii au un alt comportament și participă activ la toate activitățile de 

învățare, dacă ele sunt organizate așa cum au fost descrise mai sus. Elevii, părinții și partenerii 

și-au exprimat dorința de a continua această activitate și în anii care urmează. Aceste lucruri 

sunt evidențiate prin materialele atașate mai jos. 

 

Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună (1/2 pagină): (argumente ale 

cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților 

Toți ”actorii” implicați au considerat (așa cum se va observa din mărturiile lor) că 

aceasta este cea mai complexă activitate desfășurată în perioada „Școala altfel” , deoarece a 

avut o paletă foarte largă de activități, pe care elevii le-au propus în strânsă colaborare cu 

părinții, profesorii și partenerii menționați, activități la care elevii au participat cu mult drag și 

s-au implicat foarte mult. 

Nu în ultimul rând, elevii au acumulat foarte multe cunoștințe referitoare la Internet, 

dar și-au manifestat și aptitudinile artistice în mai multe domenii: desen, dans, teatru, 

comunicare.  

A fost una dintre activitățile cele mai bune desfășurate în ”Școala altfel”, deoarece 

elevii s-au jucat, au învățat și au simțit atmosfera creativă și de grup!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B.  MĂRTURII ALE ELEVILOR, PROFESORILOR, 

PĂRINȚILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA 

PROPUSĂ 

 

Elevi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Părinți:  

 

”Consider că o astfel de activitate constituie cea mai bună alternativă a școlii pentru 

săptămâna Școala altfel. Pe mine activitatea m-a impresionat, în partea ei artistică, dar m-a 

pus pe gânduri în partea ei socială. Cred că o să-mi schimb puțin atitudinea față de accesul 

copilului meu la Internet. Am înțeles că trebuie să fiu un părinte mai responsabil, să-mi 

protejez copilul supraveghindu-i mai atent comunicarea în rețelele de socializare.” 

Păduroiu Liliana - părintele elevei Păduroiu Daria - clasa a VI-a, Școala Voinești 

 

 

”Această activitate a reprezentat o experiență cu adevărat inedită. Ca părinte, am fost 

surprins de diversitatea activităților la care au putut participa copiii, activități care au fost 

întâmpinate cu mare entuziasm: prezentarea posterelor, teatrul forum, dansuri moderne și 

populare. Mulțumesc celor care s-au ocupat de organizarea acestor activități și sper să mai fiu 

invitată, pentru că voi participa cu mare plăcere.” 

Onea Petruța – părintele elevei Onea Ioana- clasa a VIII-a Școala Voinești 

 

” A fost o activitate îmbrățișată cu drag de copiii noștri. O activitate fără caiete, fără 

ieşit la tablă şi fără note în catalog. În astfel de situații copiii dau tot ce e mai bun. Aş vrea să 

se mai repete experienţa şi, de asemenea, aş vrea ca de-a lungul unui an să se organizeze mai 

multe săptămâni de Școală altfel.” 

Proiteasa - părintele elevei Prioteasa Corina - clasa a VIII-a Liceul Tehnologic 

Voinești Voinești 

 

 

Cadre didactice: 

”Tematica activității, care este de actualitate, precum și implicarea elevilor au 

transformat totul într-un minunat exercițiu cultural-artistic și social. Pentru elevi, e 

extraordinar să învețe lucruri noi, practice, într-un mod plăcut. Au fost minunați! Când am 

început organizarea acestei activități, în colaborare cu colega mea, nu m-am gândit că elevii 

vor avea atâta entuziasm. Mi-au depășit așteptările! Au fost creativi, responsabili, pasionați și 

s-au implicat în derularea la superlativ a activității. Am înțeles, dacă mai era nevoie, că 

activitățile extrașcolare au un mare impact asupra adolescenților, le dezvoltă dorința de 



cunoaștere, simțul artistic, gustul pentru frumos, le formează abilități de comunicare în grup și 

spiritul de echipă.” 

Gabriela Comănescu – profesor de Limba și literatura romană la Liceul 

Tehnologic Voinești 

 

” Ziua de 21.04. 2016 a reprezentat un prilej minunat pentru a sărbători într-un  cadru 

deosebit o săptămână în care deopotrivă elevi și profesori sunt ”parteneri” și actori ai unui 

proiect educativ unic în țară, Școala altfel, devenit deja o tradiție. 

Întregul spectacol la care am asistat mi-a demonstrat încă o dată faptul că elevii noștri, 

atât cei de gimnaziu, cât și cei de liceu sunt capabili de lucruri nemaipomenite și mi-a întărit 

convingerea că prin dăruire și implicare totală poți ajunge să oferi celor din jur o clipă de 

fericire. 

A fost, așadar, o reală încântare și o adevărată plăcere să vezi cum niște copii minunați 

îți pot încânta sufletul.” 

Oana-Maria Enachi – profesor de Limba și literatura franceză la Liceul 

Tehnologic Voinești 

 

”Într- o lume dominata din ce in ce mai mult de internet, aceasta activitate a fost 

organizata cu scopul de a evidentia avantajele, dar mai ales dezavantajele folosirii intenetului, 

sa invatam sa facem din internet un prieten de nadejde si nu un dusman. 

Copiii s-au evidentiat prin dorinta artistica si culturala, demonstrand calitati 

extraordinare specifice lucrului in echipa.” 

Cigaran Costinela- profesor de Limba Engleza la Scoala Gimnaziala Voinesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. DOVEZI ALE ACTIVITĂȚII: 

 

Teatru forum – Internetul - prieten sau dușman? 

 

 

 

Concurs de postere 

 



 

   

 

 

 



 

 

 

Dans modern 

 



 

 

 

Dansuri populare – Datina Voineșteană 

 

 

 


