
PROIECTUL “IMPRESII DIN ŞCOALA DE AL ĂTURI” 

 

Organizator: Consiliul Elevilor 

 

În luna ianuarie 2011, reveniţi cu forţe proaspete după vacanţă, dăm continuitate 

proiectului “Impresii din şcoala de alături”, început anul trecut cu Liceul de Informatică. De 

această dată, elevii claselor a VIII-a şi a IX-a vor avea ocazia să facă parte pentru câteva zile din 

singura şcoala din România acreditată de către Universitatea Cambridge – Şcoala Internaţională 

Cluj. 

 

Perioada de desfăşurare: 5 ianuarie 2011- 28 ianuarie 2011. 

 

Argument: Acest proiect vine în întâmpinarea nevoilor elevilor de a împărtăşi experienţa  

educaţională colegilor dintr-o altă şcoală. 

 

Grup-ţintă: 12 elevi din clasele aVIII-a – a IX-a de la ambele licee - beneficiari direcţi; 

 - 3 elevi reprezentând BEX Consiliul de elevi al Colegiului National “George Bariţiu”; 

 - 2 elevi reprezentând BEX Consiliul de elevi al Şcolii Internaţionale Cluj. 

Elevii Colegiului Naţional “George Bariţiu” şi elevii Şcolii Internaţionale, cărora li se va 

disemina experienţa avută în cadrul schimbului precum şi concluziile - beneficiari indirecţi 

 

Scop: Îmbogăţirea valorilor educaţionale, morale şi culturale. 

 

Obiective: 

- conştientizarea valorilor din propria şcoală. 

- îmbogăţirea cu valori promovate de şcoala parteneră. 

- dezvoltarea competenţelor social-integratoare. 

- creşterea motivaţiei pentru educaţie. 

 

Proiectul s-a desfăşurat efectiv pe parcursul a trei zile, la Colegiul Naţional “George 

Bariţiu”. În perioada 19-21 ianuarie 2011, opt elevi de la Şcoala Internaţională au putut lua parte 



la orele de curs ce s-au ţinut la şcoala noastră, urmând ca mai apoi nouă elevi, reprezentanţi ai 

Colegiului Naţional “George Bariţiu” să ia parte, între 25 şi 27 ianuarie 2011, la orele 

desfăşurate la şcoala parteneră. 

De-a lungul acestor zile de schimb, elevii au avut ocazia să se întreacă în competiţii 

sportive, să facă parte din clasele şi colectivele şcolii partenere, să socializeze şi astfel în final să 

pună bazele unui parteneriat productiv, primul de acest fel între cele două instituţii de 

învăţământ. 

     
 

 
 



 


