
Realizarea unui proiect 

 
Ce este un proiect? 

 

 Un proiect este o secvenţă de acţiuni intercorelate ce se derulează într-o perioadă de timp clar 

definită şi delimitată, acţiuni orientate către îndeplinirea unor obiective cu caracter unic şi precis. 

 

Etapele realizării unui proiect în echipă 

 

 Proiectul este rezultatul mai multor activităţi care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 

timp şi într-o succesiune bine stabilită. 

 Pentru realizarea unui proiect se parcurg, în ordine, următoarele etape: 

 Alegerea temei; 

 Organizarea proiectului: 

- alcătuirea echipei; 

- distribuirea de roluri (sarcini) în echipă; 

- stabilirea modalităţilor de evaluare; 

- alcătuirea graficului de realizare; 

 

 stabilirea identităţii vizuale a proiectului; 

 documentarea şi culegerea informaţiilor; 

 stabilirea soluţiei; 

 realizarea practică; 

 testarea; 

 prezentarea; 

 evaluarea. 

 

Alegerea temei 

 

 Proiectul şcolar în echipă, la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, urmăreşte 

aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea unei probleme dintr-un domeniu de interes şcolar, 

social sau personal. 

 În tabelul de mai jos sunt prezentate câteva sugestii pentru teme de proiect în echipă. 

 

Nr. 

crt. 

TEMA 

1. Pagina web a clasei mele 

2. Amintiri din oraşul meu  

3. Prezentarea unei firme 

4. Pagina mea web 

5. Pagina web a unei firme specializate în producerea şi comercializarea produselor 

cosmetice 

6. Locuri de vis din ţara mea –staţiunile şi oraşele reprezentative ale ţării mele 

7. Principalele rase de pisici  

8. Sistemul solar  

9. Istoria antică  

10. Oceanele Terrei  

 

 Alegerea temei de proiect se poate face şi după alcătuirea echipei; în acest caz se poate aplica 

un exerciţiu de brainstorming. 

 

 Sugestie de lucru: 

 se formează echipa după criterii personale (simpatie, comunicativitate, asumare de 

sarcini); 

 fiecare membru al echipei propune un domeniu/temă; 



 fiecare membru al echipei poate interveni cu spontaneitate pentru completarea, 

modificarea sau adăugarea unei propuneri derivată/sugerată din/de propunerile 

precedente; 

 secretarul echipei notează propunerile care au provocat discuţii contradictorii sau au 

întrunit consensul echipei; 

 sunt analizate propunerile scrise, printr-o scurtă analiză comparativă care urmăreşte 

criteriile din tabelul de mai jos (la fiecare criteriu se răspunde cu da/nu); 

 este aleasă tema care a întrunit cele mai multe răspunsuri de tip da. 

 

Criteriul 

Temele propuse 

   

Domeniul de interes comun pentru 

toţi membrii echipei 

   

Documentare accesibilă    

Necesită procesare de text    

Necesită procesare de imagini    

Necesită prelucrare tabelară    

Necesită prelucrarea datelor în liste, 

tabele, formulare etc. 

   

Permite evaluare obictivă    

 

Organizarea proiectului 

 

 Alcătuirea echipei – cel mai bine lucrează grupurile  de dimensiune medie (4-6 elevi); 

 Distribuirea de sarcini (roluri) în echipă 
Echipa este un grup care trebuie să coopereze pentru un scop comun, în acest caz, realizarea 

proiectului. Fiecare membru al echipei are un rol bine definit prin sarcinile corespunzătoare. 

ROLUL SARCINI / ATRIBUŢII 

1. Responsabil de 

proiect / designer 

 Întocmeşte graficul proiectului 

 Controlează realizarea sarcinilor 

 Stabileşte şi conduce întâlnirile de lucru ale echipei 

 Realizează designul proiectului astfel încât personalitatea echipei şi 

specificul temei să fie puse cât mai bine în evidenţă 

 Primeşte / transmite îndrumări / rezultate de la / către coordonatorul 

de proiect (profesor) 

2. Secretar de proiect / 

documentarist 

 Întocmeşte portofoliul echipei 

 Urmăreşte respectarea termenelor 

 Întocmeşte rapoarte sumare pentru fiecare întâlnire de grup, etapă de 

proiect 

3. Analist/documentarist  Realizează documentarea şi descrierea amănunţită a domeniului / 

temei 

 Stabileşte categoriile de date şi prelucrările specifice 

 Observă şi reţine datele reale semnificative pentru testarea şi evaluarea 

proiectului 

4. Tehnician - 

tehnoredactare 

 Se ocupă de prelucrarea informaţiilor prin procesare de text 

5. Tehnician – calcul 

tabelar 

 Se ocupă de prelucrarea informaţiilor prin calcul tabelar 

6. Operator date  Culege şi înregistrează date 

 


