
Formular Propunere de Proiect

Activitati educationale

INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT

1.  Titlul  propunerii  (sa  fie  concis  si  sa  se  refere  prealabil  la  un  anumit  rezultat
cheie al propunerii):
Dotarea școlilor și liceelor din Sectorul 3 cu video-proiectoare, ecrane de proiecție
și table whiteboard.

2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Activitati educationale

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Școlile și liceele din Sectorul 3 care încă folosesc table cu cretă și nu au acces la
video proiectoare.

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
Implementarea proiectului va dura maxim 3 luni.

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
Buget estimativ al proiectului 
 - 160 Table magnetice 120x240 cm - 64.640 lei (404lei/bucată)
 - 80 Video-proiectoare - 96.000 lei (1.200 lei/bucată)
 - 80 Ecrane de proiecție 200x200 cm - 20.000 lei (250 lei/bucată)
 -  Cheltuieli  de  personal  pentru  montarea  echipamentelor  și  promovarea

implementării proiectului - 19.360 lei
Total - 200.000 lei

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi elevii și profesorii. Profesorii vor avea acces
la echipament modern pentru predarea materiilor, putând folosi astfel prezentări
PowerPoint,  imagini,  animații,  materiale  video,  respectiv  desene  și  grafice  pe
tablele  whiteboard.  Astfel  elevii  vor  beneficia  de  o  experiență  de  învățare  mult
mai  bogată  și  vor  asimila  mult  mai  ușor  lecțiile  fiecărei  clase.  Mai  mult,  nu  vor
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mai folosi creta când vor fi scoși în fața clasei și pot fi creativi folosind markere de
culori diferite.

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Scopul  proiectului  este  îmbunătățirea  experienței  de  învățare  a  elevilor  și
modernizarea  stilului  de  predare  al  profesorilor  din  Sectorul  3.  Oferindu-le
profesorilor  și  elevilor  acces  la  echipament  modern  de  predare,  putem  crește
calitatea educației pentru mai multe generații care vor frecventa aceste școli. Pe
lângă  inspirarea  și  stimularea  creativă  a  elevilor,  proiectul  îi  va  inspira  și  pe
profesori  să  își  adapteze  stilul  de  predare  la  nevoile  copiilor  și  să  folosească  în
mod eficient aceste echipamente moderne de predare.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Multe școli și licee nu au acces la astfel de infrastructură și astfel copiii nu au la
rândul  lor  parte  de  o  experiență  variată  de  învățare.  Analfabetismul  funcțional
este  o  problemă  serioasă  și  una  dintre  cauze  este  lipsa  unui  stil  de  predare
vizual,  creativ și  care îi  atrage pe elevi.  Profesorii  trebuie astfel  să depună mult
mai  mult  efort  pentru  a  atrage  atenția  elevilor  și  din  păcate  deseori  un  stil  de
predare axat doar pe discurs liber fără un suport vizual nu este eficient și nu iși
atinge obiectivele reale de învățare. Nu în ultimul rând, folosirea vechilor table cu
cretă este o practică care trebuie să rămână în memoria noastră colectivă, nu în
clasele unei capitale europene. Inhalarea prafului  de cretă nu este sănătos, mai
ales pentru elevii cu vârste fragede.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Profesorii  vor  oferi  lecții  mult  mai  dinamice  și  interesante  pentru  elevi  folosind
metode  noi  de  predare  precum  PowerPoint,  Prezi,  imagini,  infografice,  animații
video, video-uri educaționale, desene și grafice pe tabla whiteboard. Elevii vor fi
mult  mai  implicați  în  timpul  orelor  și  vor  fi  inspirați  să  se  autoeduce  în  afara
orelor.  Odată  ce  materialul  didactic  va  fi  prezentat  într-un  format  vizual  (care
poate fi ulterior accesat pe internet de către elevi), probabilitatea de parcurgere
și  memorare  a  materialului  didactic  este  mult  mai  mare  și  va  influența  pozitiv
notele și rezultatele la examenele naționale, respectiv de bacalaureat.

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
 -  Identificarea  școlilor,  liceelor,  respectiv  claselor  care  nu  au  acces  la  aceste
resurse  și  identificarea  profesorilor  interesați  să  folosească  aceste  echipamente
în educarea elevilor lor
 - Achiziționarea echipamentelor
 - Montarea echipamentelor în clasele selectate
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 - instruirea (dacă este necesar) profesorilor care vor folosi noile echipamente
 -  Promovarea  implementării  proiectului  prin  proiecții  de  video-uri  educaționale
precum TED, TED-Ed sau documentare educaționale accesibile publicului larg.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Doresc să mă implic în managementul proiectului,  să fiu trainer voluntar pentru
instruirea  profesorilor  care  vor  folosi  noile  echipmante  (folosirea  PowerPoint,
tehnici  simple  de  desen  și  grafică  pe  tablă  whiteboard)  și  să  fiu  organizator
voluntar  de  proiecții  de  video-uri,  respectiv  documentare  educaționale  în  școli
odată cu implementarea proiectului.
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