
 

 

Clubul “Față în față” 

 

 

Criza sanitară din ultimii doi ani a provocat schimbări majore la nivelului 

sistemului educativ, nevoit să se adapteze şi să îşi mute activitatea în mediul online. 

Atât cadrele didactice, cât şi elevii au depus eforturi susţinute pentru a se plia pe 

singura formă de învăţământ posibilă în acest context, dar, la reîntoarcerea în 

şcoală, efectele provocate de lipsa contactului social şi petrecerea unui timp 

îndelungat în mediul virtual au fost vizibile mai ales la reprezentanţii tinerei  

generaţii. I-am descoperit pe elevi mai retraşi, oarecum uşor agresivi în relaţiile cu 

ceilalţi, având mult mai puţină încredere în forţele proprii. Pentru că evaluarea în 

mediul virtual a permis obţinerea unor calificative mari cu mai puţin efort, motivaţia 

elevilor pentru a învăţa a scăzut semnificativ. Astfel, s-a impus gândirea unor 

activităţi care să fie atractive pentru elevi, să le formeze atitudini pozitive faţă de 

şcoală şi faţă de actul educativ, să îi ajute să îşi dezvolte frumos personalitatea, şi 

chiar să îi pregătească pentru provocările pe care le aduce viaţa.  

 

 

Proiectul Magia teatrului a fost conceput 

pentru a răspunde orizontului de aşteptare al unor 

astfel de tineri.  

 

Proiectul, respectiv Clubul „Față în față”, a 

fost finanțat de către Consiliul Județean Maramureș 

fiind selectat în urma depunerii unei aplicații în cadrul 

apelului de proiecte cu finanțare nerambursabilă 

pentru domeniul Cultura 2021.  

 



 

Tinerii au nevoie de contexte diverse de învățare și interacțiune pentru a-și 

dezvolta abilități sociale, interpersonale, de comunicare și exprimare a emoțiilor. 

Prin acest club interdisciplinar elevii au ocazia de a-și dezvolta abilitățile și a-și 

petrece timpul într-un mod plăcut, relaxant și motivant. 

 

 

 

 

Activitățile se desfășoară săptămânal, alternând clubul de teatru și clubul de 

dezbatere în limba engleză, pentru că ne-am propus dezvoltarea competenţelor 

de comunicare în limba română și engleză pentru elevii ciclului gimnazial și liceal şi 

aprofundarea unor valori şi atitudini precum: 

- conştientizarea rolului limbilor ca mijloc de acces la patrimoniul culturii 

universale; 

- dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice 

prin receptarea unei varietăţi de texte în limba română și engleză; 

- manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în 

echipă în diferite situaţii de comunicare; 

- disponibilitate pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei 

prin abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale; 

- introducerea unor noţiuni de cultură şi civilizaţie prin intermediul diferitelor  

activități și jocuri de rol; 



- utilizarea limbii române și a limbii engleze în conversaţii informale; 

- dezvoltarea abilităților de exprimare artistică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul se află în perioada de sustenabilitate, ne-am propus organizarea 

unui spectacol de teatru și participarea la dezbateri pentru perioada care urmează.  

Coordonatorii proiectului sunt prof. Smiedt Mihaela, prof. Sztrelenczuk 

Iolanda și prof. Tirean Ancuța. 


