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INSTITU�IA LICEUL TEORETIC “J. L.CALDERON” /  INSTITU�IA  MUZEUL BANATULUI 

 

 

PROTOCOL PENTRU PARTENERIAT EDUCA�IONAL 

 

Încheiat la data de ...................……………, între LICEUL TEORETIC “J. L.CALDERON” 

Timi�oara, reprezentat prin institutor: TEODORA PERENI NACOV, în calitate de coordonator al 

parteneriatului �i MUZEUL BANATULUI, reprezentat prin  muzeograf CORINA CRAINICOVA 

 

 Proiect: “BANATUL – ISTORIE, CULTURÃ, RELIGIE, LEGENDÃ” 

 

TEMA:  CULTURA VIZUALÃ; PERCEP�IE �I REPREZENTARE 

 

ARGUMENT:  

Institu�iile implicate în aceast� colaborare dispun de resurse materiale �i umane ce se pot 

adapta la cerin�ele societ��ii române�ti actuale. În contextul unei societ��i care se schimb�, operând 

modific�ri de form� �i de fond la nivelul tuturor subsistemelor sale, înv���mântul românesc trebuie 

s� î�i asume o nou� perspectiv� asupra func�ion�rii �i evolu�iei sale. În cadrul acestei perspective 

inedite, parteneriatul educa�ional devine o prioritate a strategiilor orientate c�tre dezvoltarea 

educa�iei române�ti. 

 

OBIECTIVE:  

- Deschiderea orizontului vizual, a creativitã�ii, prin observarea modurilor de comunicare 

vizualã (percep�ie- reprezentare) pe nivele de vârstã, în rândul pre�colarilor �i elevilor cu vârsta 

cuprins� între 3 �i 18 ani. 

- Creearea unei baze de date care s� asigure un suport al activit��ilor curriculare precum orele 

de educa�ie plasticã. 

- Asigurarea unui context pentru activit��ile extracurriculare desf��urate. 

- Apropierea elevilor de institu�iile de educa�ie �i cultur� (�i prin intermediul familiei, al 

pãrin�ilor, ca parteneri in educa�ie) 

- Implicarea membrilor comunit��ii în via�a �colii.  

- Cunoa�terea mediului de studiu din cele dou� institu�ii partenere, realizarea unor activit��i 

comune, vizitarea obiectivelor culturale, discu�ii cu cadrele didactice din �colile implicate în 

proiect, propuneri pentru ini�ierea altor colabor�ri, cu diverse ocazii. 

- Elevii s� con�tientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei, s� dovedeasc� un 

comportament atent, tolerant, civilizat, s� dobândeasc� sentimente de în�elegere, respect fa�� de to�i 
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oamenii, indiferent de pozi�ia social�, limb�, orientare religioas� sau politic�, vârstã, s� fie ap�r�tori 

ai vie�ii, ai naturii, ai bunelor valori estetice �i sociale, al libertã�ii de exprimare. Sã poatã 

con�tientiza, datoritã activitã�ilor proiectate, responsabilitã�ile �i drepturile lor, ca membri ai 

comunitã�ii, ca fiin�e umane. Sã-�i poatã contura personalitatea prin în�elegerea identitã�ii na�ionale. 

 

ACTIVIT��I:  

- popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus / proiect; 

- organizarea de vizite; expozi�ii; excursii; drume�ii; activit��i practice �i aplica�ii pe teme 

culturale, folclor, tradi�ii, teme ecologice, întâlniri cu reprezentan�ii comunit��ii locale; mese 

rotunde; expozi�ii de desene; sus�ineri de programe artistice, etc. 

 

OBLIGA�IILE PARTENERILOR:  

Ambele institu�ii se oblig� s� acorde aten�ia cuvenit� �i s� întreprind� ac�iunile propuse în 

calendarul proiectului apar�inãtor parteneriatului.  

 

DURATA: 1 an, cu prelungire (cu acordul ambelor pãr�i) 

 

 

 

 


