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LICEUL"ALEXANDRU CEL BUN" Botoșani 

 

Înscriere Gala Edumanager.ro 

Învățământ preuniversitar 

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene” 

 

PROIECTUL LEARNING FOR LIFE BY PBL PROJECTS 

 
Este un proiect din cadrul Programului Erasmus+, KA2 (Acțiunea cheie 2) Parteneriat strategic, nr. de 

referinţă: N°: 2016-1-ES01-KA201-025091, beneficiar: SALESIANOS URNIETA SALESIARRAK, SPAIN, cu un 

buget aprobat de 118.079 EUR, ce se derulează în perioada 01/09/2016 - 31/08/2018, în care Liceul "Alexandru 

cel Bun" Botoșani este partener contractual.  

Scopul proiectului: Promovarea și utilizarea unor metodologii educaționale inovatoare: Învățarea prin 

problematizare (PBL) și Teoria Inteligențelor Multiple; dezvoltarea la elevi a competențelor cheie de 

matematică, științe și alfabetizare; dezvoltarea abilităților necesare în societatea actuală și viitoare. 

Parteneri contractuali (denumire, ţară) : Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (PT), Pixel (IT), 

Universidad del Pais Vasco, Leioa (ES), Gimnazjum nr 3, Swidniku (PL), Liceul "Alexandru cel Bun" (RO). 

Fiecare partener contractual are implicați în proiect parteneri naționali asociați: școli și instituții educaționale, 

dispuse și interesate să utilizeze pachetul de instruire ce va fi conceput în cadrul proiectului. 

Grupul - țintă este format din: elevii din învățământul secundar: clasele a VIII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a; 

profesorii din învățământul secundar. 

Activităţi planificate / Rezultatele proiectului (selecţie): 

 Analiza cerințelor Curriculumului Național și a deciziei privind abilitățile și obiectivele care trebuie 

acoperite de fiecare sarcină adresată elevilor. 

 Crearea site-ului proiectului, a broșurii și a paginii de Facebook. 

 Proiectarea și dezvoltarea pachetului de instruire, bazat pe cerințele Curriculumului Național: 12 

ghiduri metodologice pentru profesori și 12 ghiduri de învățare pentru elevi, prin care aceștia vor fi ajutați 

să utilizeze metoda PBL - Problem Based Learning (Învățarea prin rezolvarea de probleme și proiecte) și 

Teoria inteligențelor multiple, în cadrul unor teme / activități de matematică, științe și alfabetizare, pentru 

toate tipurile de elevi / inteligențe, vizând competențele – cheie comune țărilor la nivel european. 

Pachetul de instruire se va găsi pe site-ul proiectului și va fi pus la dispoziția tuturor partenerilor asociați. 

 Elaborarea de materiale de formare și organizarea de sesiuni de formare pentru profesori, în scopul 

aplicării metodologiei PBL și a Teoriei inteligențelor multiple; schimb de bune practici între partenerii 

proiectului: întâlniri de proiect, activități de diseminare, exploatare și de multiplicare a rezultatelor proiectului. 

https://learningforlife.pixel-online.org/contractual-partners.php
https://learningforlife.pixel-online.org/schools.php
https://learningforlife.pixel-online.org/associated-partners.php
https://learningforlife.pixel-online.org/
https://learningforlife.pixel-online.org/brochure.php
https://www.facebook.com/Learning4Life2017/
https://learningforlife.pixel-online.org/learner-tasks-teachers-guidelines.php
https://learningforlife.pixel-online.org/learner-tasks-teachers-guidelines.php
https://learningforlife.pixel-online.org/learner-tasks-teachers-guidelines.php
https://learningforlife.pixel-online.org/learner-tasks-teachers-guidelines.php
https://learningforlife.pixel-online.org/project-meetings.php
https://learningforlife.pixel-online.org/dissemination.php
https://learningforlife.pixel-online.org/exploitation.php
https://learningforlife.pixel-online.org/press-reviews.php
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 Îmbunătățirea competențelor cheie ale elevilor, îmbunătățirea competențelor profesorilor în 

coordonarea echipelor și în evaluarea gradului de îmbunătățire pe care elevii l-au experimentat prin 

utilizarea PBL și MI, implicarea elevilor în propriul proces de învățare, conștientizarea elevilor că educația 

este necesară pentru a se descurca în viață.  

 

Prezentarea coperților ghidurilor elaborate: 
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Broșura proiectului: 

         

În Anexă se află prezentarea succintă a ghidurilor elaborate. 

 

Coordonator proiect, 

Prof. Achihăiței Mihaela Cornelia 

           Director, 

Prof. Loghin Ana-Maria 
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Anexă 

Produsele finale propuse și realizate până în prezent - pachetul de instruire: Ghiduri pentru 

profesori și elevi 

1. 

 

„EȘTI CEEA CE MĂNÂNCI!” 

Teme: Matematică, Știință, Limbi străine, Arte, 

TIC 

Clasa a VII-a (12-13 ani) 

 

 
 

 

Produs final: ziar /broșură în format digital. 
Prezentarea proiectului 

În ultimii ani, obiceiurile alimentare s-au schimbat complet. De aceea, în acest proiect dorim să reflectăm 

asupra acestei probleme. Deoarece legumele sunt cheia unei alimentații sănătoase, ne vom concentra 

mai mult pe ele. 

La piață găsim orice fel de legume în orice moment, dar în acest proiect vom lua în considerare legumele 

care sunt plantate în grădina noastră de legume, deoarece cele mai sănătoase legume din orice țară 

sunt cele din sezon. În „EȘTI CEEA CE MĂNÂNCI!”, vom afla când să semănăm, să plantăm și să 

recoltăm fiecare legumă. De asemenea, vom afla proprietățile legumelor și modalități de gătire a 

acestora. 
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2.  

 

„SĂ PRODUCEM ENERGIE VERDE RECICLÂND 

DEȘEURILE!” 

Teme: Stiințe (Biologie, Chimie, Fizică), 

Matematică, Limba engleză, TIC 

Clasa a IX-a (14-15 ani) 

 
 

 

Produs final: broșură în format digital și tipărit. 
Prezentarea proiectului 

În fiecare an, multe școli organizează activități de promovare a reciclării deșeurilor. Rezultatele nu sunt nici 

spectaculoase, nici foarte utile. Se dorește tragerea unui semnal de alarmă despre existența deșeurilor 

care pot afecta mediul înconjurător. 

În același timp, costurile energiilor convenționale crește și utilizarea energiei verzi devine imperativă. 

În cadrul acestui proiect, elevii vor studia posibilitatea identificării și utilizării deșeurilor, vor învăța cum se 

produce energia verde. Vor învăța să promoveze sursele de producere a energiei verzi și să conștientizeze 

populația și reprezentanții comunității locale cu privire la existența noilor surse de energie care pot fi obținute 

din reciclarea deșeurilor. 

Produsele proiectului vor fi prezentate și diseminate comunității. 

O prezentare scurtă și relevantă a proiectului și a rezultatelor acestuia va putea fi realizată de un 

reprezentant al Agenției de Protecția Mediului, de un alt reprezentant al comunității locale sau de un invitat 

special, într-un cadru/loc special. 
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3. 

 

„Influența factorilor abiotici asupra 

dezvoltării ființelor vii” 

Teme: Matematică, Științe ale naturii, Fizică, Chimie, 
Geografie, TIC, Engleză 

CLASA A VIII-A  (13-14 ANI) 

 

 
 

Produse final: documente multimedia cuprinzând toate activitățile realizate. 
 

Prezentarea proiectului 

 

Proiectul va încerca să răspundă la întrebările: 

 De ce există o mare diversitate de ființe vii? 

 Cum se adaptează ființele vii ca să supraviețuiască diferitelor medii? 

 Ce influență au temperatura, umiditatea, lumina și pH-ul asupra adaptărilor și comportamentelor 

ființelor vii? 

 

Produsele proiectului vor fi prezentate și diseminate comunității. 

Prezentarea proiectului se va realiza în biblioteca școlii și pe rețelele de socializare. 
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4. 

 

„În căutarea celui de-al doilea "Pământ" 

vom reuși să colonizăm alte planete?” 

Teme: Matematică, Științe (Fizică, 

Geografie, Chimie), Engleză, Arte, TIC, 

Design și Tehnologii 

Clasa a X-a (15-16 ani) 

 
 

 
 
 

 

 

Produs final: O prezentare multimedia cu text, clipuri video și imagini / desene 
despre "al doilea" Pământ. 

 

Prezentarea proiectului 

 

Profesorul Stephen Hawking ne avertizează că omenirea nu va supraviețui pe Pământ. Prin 

urmare, se pare că nu există altă cale decât găsirea celui de-al doilea "Pământ".  

Proiectul se va concentra pe cercetarea condițiilor necesare pentru a susține viața pe Pământ, 

cum ar fi: gravitația, climatul, atmosfera etc., și pentru a crea o nouă planetă în care umanitatea 

ar putea să se miște, să trăiască. 

Produsele proiectului vor fi prezentate și diseminate comunității. 

Prezentarea multimedia creată de elevi va fi prezentată la școală și încărcată pe site-ul 

proiectului. 
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5. 

 

 

„Himerele, mutanții și hibrizii - suntem 

condamnați la un viitor modificat genetic?” 

Teme: Biologie, Matematică, Geografie, Engleză, 

Arte, TIC, Design și Tehnologii 

Clasa a X-a (15-16 ani) 

 

  

Produs final: Un articol de ziar online despre viața într-o lume modificată genetic. 
 

Prezentarea proiectului 

Elevii vor fi introduși în tema principală a proiectului, ascultând un discurs al unui oaspete - un dietetician / 
biolog / genetician care va încerca să îi facă conștienți de modificările genetice pe care le întâlniesc în viața 
de zi cu zi.  

Se pare că trăim înconjurați de OMG-uri (organisme modificate genetic) și, în curând, lumea va fi plină de 
himere, hibrizi și mutanți.  

Invitatul le va încredința elevilor o Sarcină provocatoare - cercetarea structurii genetice a organismelor, 
învățarea despre modificări și mutații în natură, descoperirea avantajelor și dezavantajelor organismelor 
transgenice, precum și proiectarea unui hibrid.  

Proiectul final va fi un ziar online care va include informații despre viața într-o lume modificată genetic. 
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6. 

“O picătură de apă face diferența pe Planeta 

Pământ?” 

Teme: Matematică, Științe ale naturii, Fizică, 
Chimie, Limba maternă, Geografie, TIC, Engleză 

CLASA A VIII-A  (13-14 ANI) 

  

Produs final: Flyer (fluturaș publicitar) despre consumul responsabil de apă. 
 

Prezentarea proiectului 

Pornind de la întrebările: 

 Cât de multă apă este în și deasupra Pământului? 

 Unde se află apa de pe Pământ? 

 De ce apa este atât de importantă pentru viață? 

 De ce trebuie să conservăm apa? 

elevilor li se va propune o provocare pentru a realiza un fluturaș publicitar cu principalele sfaturi despre 

comportamente care reduc consumul și conservă apa, consumatorii economisind bani. 

Prezentarea fluturașului publicitar va fi realizată în mai multe rețele școlare și în mai multe spații ale școlii și 

comunității locale. 
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7. 

“ IMPACTUL URBANIZĂRII ASUPRA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR” 

Teme: Științe (Biologie, Chimie, Fizică), 
Matematică, Limbi, TIC 

 
CLASA A IX-A  (14-15 ANI) 

 

 

 

 

Produs final: Expoziție de postere– Turul galeriei 

 

Prezentarea proiectului 

Elevii se vor considera un grup de oameni din partea consiliului local, responsabili de mediul înconjurător, 

care doresc să desfășoare o campanie de conștientizare privind identificarea tipurilor de poluanți într-o zonă 

urbană / rurală și efectele urbanizării asupra atmosferei. 

Prin urmare, trebuie să pregătească postere pentru o expoziție și o prezentare pentru membrii comunității 

și companiile interesate. Vor pregăti, de asemenea, o mică piesă de teatru care ilustrează tema proiectului. 

Pentru aceasta, vor avea la dispoziție 7-8 săptămâni. 

În grupuri, vor analiza posibilitatea identificării tipurilor de poluanți dintr-o zonă urbană / rurală. Vor măsura 

temperatura aerului în zona urbană centrală și într-un ecosistem natural, cantitatea de apă rezultată în urma 

precipitațiilor în zona urbană centrală și într-un ecosistem natural înconjurător, vor determina diversitatea 

biocenozelor din cele două ecosisteme studiate, toate acestea pentru a identifica efectele urbanizării asupra 

atmosferei, asupra solului și resurselor naturale și asupra resurselor de apă. 

 


