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A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ 

aplicante: 

C.S.E.I. ,,Elisabeta Polihroniade” 

Adresa completă Str. Filaturii, nr. 1, Vaslui 

Nr. de telefon/fax 0235 / 361020 

Site şi adresă poştă electronică aurora_vaslui@yahoo.com  

Coordonatori  Grigore Doinita – profesor, grigore_doinita@yahoo.com, 

0752.19.26.06 

Bondrea Mirela – profesor, mbondrea@yahoo.com, 

0741.19.00.10 

Mocanu Daniel – profesor, danielmocanu73@yahoo.com, 

0742.12.20.72 

Numărul cadrelor didactice participante la 

proiect/nr. total de cadre didactice din unitate 

60 

Numărul elevilor din unitate participanţi la 

proiect 

25 elevi de la C.S.E.I ,,Elisabeta Polihroniade” 

Alte programe/proiecte organizate  1. ,,Sergenți pe drumuri de costișe” din programul 

Promovarea sportului de performanță, 2014 și 2015, 

Primăria mun. Vaslui. 

2.  Concurs Național ,,Cupa 1 iunie” 2011, 2012, 2013, 

2014 – C.S.E.I ,,Elisabeta Polihroniade” 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului : ,,ȘAHUL - O PUNTE  ÎNTRE GÂNDIRE ȘI INCLUZIUNE” 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: Concurs 

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:  - Domeniul sportiv 

B.4. Ediţia nr. II 

B.5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale: Sala de conferințe a Consiliului Județean 

Vaslui; 01.06.2017 – Concurs  Național 

B.6. Număr participanţi la proiect: 192 

B.7. Bugetul proiectului:  

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

6.753 lei - 6.753 lei 

 

B8: Proiectul este cu participare:        directă,       indirectă,       online. 

REZUMATUL PROIECTULUI 
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 80 de elevi și 60 de cadre didactice 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: Elevii, cadrele didactice, părinții, invitați; 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 1. Pregătirea și lansarea proiectului; 2. 

„Lecția de șah”; 3. ,,Elisabeta Polihroniade – o viață pentru șah”; 4. ,,Concurs județean de șah”; 

5. „Concurs Național Școlar de șah ,,In Memoriam Elisabeta Polihroniade”- ediția a II-a; 6. 

„Toleranță și nediscriminare”. 
d. Descrierea activităţii principale: „Concurs Național Școlar de șah ,,In Memoriam Elisabeta 

Polihroniade”- ediția a II-a. Echipele din județele Suceava, Bacău, Galați, Cluj vor veni cu o zi 

înaintea concursului și vor beneficia de cazare și masă gratuită în cantina și internatul școlii, costuri 

suportate din contribuții proprii. De asemenea, vor pleca a doua zi după finalizarea concursului 

beneficiind de supliment de hrană. Transportul dus-întors este asigurat de unitățile participante. 

Cazarea și masa oaspeților de la ACS vor fi asigurate de Consiliul Județean Vaslui și de ONG-ul școlii. 
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Activitatea se va desfășura  în Sala de conferințe a Consiliului județean Vaslui, începând cu ora 

9.00. Conducerea școlii va face deschiderea, va anunța participarea domnului Emil-Dănuț Gabăr, 

președinte al A.C.S. „Elisabeta Polihroniade”, a reprezentanților autorităților locale. Se va prezenta, 

conform planificării, o secvență a vieții Elisabetei Polihroniade. 

Coordonatorul fiecărei echipe va prezenta un tabel nominal cu jucătorii participanți, semnat și 

stampilat de către conducerea unității. Comisia  tehnică va stabili regulile sistemului de joc, 

regulamentul jocului si dispozițiile tehnice și le va prezenta concurenților. Arbitrii vor monitoriza 

desfășurarea concursului. La festivitatea de premiere vor participa toți elevii, indiferent de poziția 

ocupată în clasament. Se vor acorda premii pentru locurile I, II, III. Echipajele ocupante ale locului I 

vor primi cupe și dreptul de a participa la Campionatul National Școlar de Șah ,,Elisabeta 

Polihroniade”, organizat de ACS ,,Elisabeta Polihroniade" București la Băile-Olănești, iunie 2017. 

Indiferent de poziția ocupată în clasament, echipajul școlii noastre este invitat să participe la campionat 

pentru a continua  inițiativa Elisabetei Polihroniade, patroana spirituală a școlii. După finalizarea 

festivității de premiere, concurenții și profesorii însoțitori sunt invitați să participe la masa festivă. 

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă:  

  cunoașterea terminologiei și regulilor jocului de șah; 

 formarea unei atitudini favorabile practicării șahului în rândul copiilor cu C.E.S.; 

 promovarea șahului ca activitate educativă, sportivă și ludică în rândul copiilor cu C.E.S; 

 accelerarea creșterii IQ-ului în limitele dezvoltării cognitive a copilului cu C.E.S.; 

 îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru toți copiii participanți la proiect; 

 dezvoltarea spiritului de competiție; 

 dezvoltarea simțului responsabilității și al asumării consecințelor, al acceptării înfrângerii; 

 asigurarea comunicarii elevilor cu C.E.S din școlile speciale, cu elevii din învățământul 

integrat, din  școlile de masă prin desfășurarea unor  activități comune; 

 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificativ 

În anul 2008 un grup de inițiativă, coordonat de profesor Soroceanu Ion, director adjunct al 

C.Ș.E.I. ,,Elisabeta Polihroniade”, a conceput un program de valorizare a unor abilități  ale copiilor cu 

C.E.S. din instituția noastră. Astfel, pe lângă activitățile sportive și artistice care predominau, s-a  

dezvoltat ideea practicării sportului minții.  

 Programul a fost conceput pe trei direcții: hobby, dezvoltare personală, participare la competiții 

la nivel de ramură. Ulterior, din nevoia unei reale incluziuni a tuturor copiilor pentru construcția unei 

adevărate societăți incluzive în care principiile nediscriminării, egalității în drepturi, accesibilității, 

toleranței să fie respectate, în condițiile diversității umane, programul de șah a spart barierele și 

adăugat o nouă direcție: participarea la competiții, în condiții de egalitate cu elevii din școlile de masă. 

De aceea, au fost organizate de către școala noastră șase ediții ale Concursului Național „Cupa 1 iunie” 

și prima ediție, în 2016, „In Memoriam Elisabeta Polihroniade”. Astfel, la concursurile organizate au 

fost invitați și au participat elevi din școlile speciale unde se practică șahul, din județele Vaslui, Cluj, 

Iași, Neamț, Bacău, Galați, iar la două ediții, elevi din Republica Moldova, elevi din școlile de masă, 

cluburi de șah din județele Vaslui și Bacău. 

Începând cu anul 2011 până în 2015, la fiecare ediție a concursului, organizat în preajma zilei 

de 1 iunie, sub deviza „Onoare, toleranță, prietenie” au participat M.M.I. Elisabeta Polihroniade și 

copreședintele de atunci al A.C.S. „Elisabeta Polihroniade”, domnul Emil-Dănuț Gabăr. 

Din data de 1 septembrie 2015, instituția noastră este înscrisă în rețeaua M.E.N.C.S cu 

denumirea de Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”, Marea Maestră devenind 

astfel patroana spirituală a școlii. 

Deoarece șahul este practicat în școlile speciale și centrele școlare de educație incluzivă în 

8 județe, ca activitate extracurriculară, considerăm că participarea echipajelor din 6 județe 

respectă prevederile „Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în Calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare”, articolul 8, alineatul 5. 

Practicarea sportului minții în mod regulat de către elevii din școală, apartenența la clubul de 

șah al instituției, participarea la competiții locale, județene și naționale (Concursul Național Școlar de 

șah „Cupa 1 iunie”,  Concursul Național Școlar de șah „In Memoriam Elisabeta Polihroniade”, 



 
 

Campionatul Național Școlar de șah „Elisabeta Polihroniade” de la Băile-Olănești) au dezvoltat la 

elevii noștri abilități psihice (dezvoltarea gândirii, memoriei, atenției, motivației) și sociale ( modele 

adevărate de comunicare, cooperare, rezolvarea conflictelor, spirit de echipă și competiție, fair-play). 

Aceste abilități dobândite astfel, constituie o premisă importantă pentru acceptarea normelor sociale, în 

genere și o favorabilă incluziune și integrare socio-profesională la vârsta adultă. 

Având în vedere aceste motive, considerăm necesară continuarea proiectului ,,ȘAHUL - O 

PUNTE  ÎNTRE GÂNDIRE ȘI INCLUZIUNE” într-o lume în care toleranța și nediscriminarea sunt 

încă segmentare și declarative. 

 D2. Scopul proiectului: Valorizarea potențialului copiilor/tinerilor cu C.E.S prin jocul de șah în 

contextul integrării socio-școlare.    

D.3. Obiective specifice ale proiectului: 

a) Obiective specifice elevilor: 

 cunoașterea terminologiei și regulilor jocului de șah; 

 formarea unei atitudini favorabile practicării șahului în rândul copiilor cu C.E.S.; 

 promovarea șahului ca activitate educativă, sportivă și ludică în rândul copiilor cu C.E.S; 

 accelerarea creșterii IQ-ului în limitele dezvoltării cognitive a copilului cu C.E.S.; 

 îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru toți copiii participanți la proiect; 

 dezvoltarea spiritului de competiție; 

 dezvoltarea simțului responsabilității și al asumării consecințelor, al acceptării înfrângerii; 

 asigurarea comunicarii elevilor cu C.E.S din școlile speciale, cu elevii din învățământul 

integrat, din  școlile de masă prin desfășurarea unor  activități comune; 

b) Obiective specifice profesorilor, părinților și comunității: 

 formarea unei atitudini favorabile practicării șahului în rândul părinților și al cadrelor didactice 

din școli; 

 familiarizarea cadrelor didactice și a părinților cu metode noi de stimulare a interesului elevilor 

pentru jocul de șah; 

 îmbunătățirea capacității de comunicare între cadrele didactice din învățământul special și 

învățământul de masă; 

 promovarea personalității Elisabetei Polihroniade. 

D.4. Descrierea grupului țintă căruia i se adresează proiectul:  
Grupul țintă căruia i se adresează proiectul sunt  25 de elevi ai Clubului de șah din instituție –

fete, băieți -  care au deja competențe și aptitudini în domeniul șahului, 28 de elevi din învățământul 

special, special integrat din cele 8 județe în care se practică jocul de șah ca activitate extracurriculară și 

27 de elevi din școlile de masă din mediul urban și rural, cadre didactice participante la activitățile 

proiectului.   

D.5. Beneficiari direcți și indirecți: 

Elevii, cadrele didactice, părinții, reprezentanți ai autorităților locale 

Invitat de onoare: domnul Emil-Dănuț Gabăr, președinte al A.C.S.  „Elisabeta Polihroniade” 

D.6. Durata proiectului:  Proiectul se derulează în perioada octombrie 2016 - iunie 2017 (9 luni). 

D.7. Descrierea activităţilor 

ACTIVITATEA NR. 1:  Pregătirea și lansarea proiectului 

Tipul activității: activitate de informare 

Data/perioada: octombrie - noiembrie 2017 

Locul desfășurării: sala Clubului de șah de la C.Ș.E.I. „Elisabeta Polihroniade” Vaslui 

Număr de participanți pentru fiecare categorie: 50 de elevi cu C.E.S, 3 instructori de șah, 60 cadre 

didactice, invitați de la I.S.J. Vaslui, invitat de la Consiliul Județean Vaslui, 20 de părinți 

Beneficiari direcți: 25 elevi cu C.E.S., 3 instructori de șah, echipa de proiect  

Metode, mijloace de realizare: prezentare ppt., expunere, calculator, videoproiector 

Descrierea activității:  După o perioadă de pregătire în care au fost testați și selecționați elevii care au 

aptitudini pentru șah, au fost cooptați cei care au deja competențe, au fost stabilite echipa de 

implementare a proiectului, partenerii, colaboratorii din școlile care vor participa la competiții, a fost 

elaborat proiectul, se va face lansarea, direct, pe sit-ul școlii, în presa locală, în data de 15.11.2017. 



 
 

Rezultate cantitative și calitative  așteptate ca urmare a implementării activității: - 50 de elevi, 60 

de cadre didactice, colaboratori, comunitatea locală, informați cu privire la scopul și obiectivele 

proiectului; - Promovarea imaginii școlii în comunitate. 

Modalități de monitorizare evaluare a activității: - Observarea  activității derulate, a feed-back-ului;  

- Discuții de grup, individuale; - Înregistrarea rezultatelor,  analiza impactului; - Dezbateri. 

Promovarea si diseminarea activității: - Site-ul școlii www.cseipolihroniade.ro; - Revista școlii 

,,Preocupări psihopedagogice|”; - Presa locală. 

ACTIVITATEA NR. 2: „Lecția de șah” 

Tipul activității: Predare-învățare 

Data/perioada: săptămânal, joi, orele 14.00-16.00 , octombrie 2016- iunie 2017 

Locul desfășurării: sala Clubului de șah 

Număr de participanți pentru fiecare categorie: 25 elevi cu C.E.S, 3 instructori de șah 

Beneficiari direcți: 25 elevi cu C.E.S. 

Metode, mijloace de realizare: explicația, demonstrația, jocul în echipă, table de șah, ceasuri 

Descrierea activității: Activitatea se va desfășura săptămânal, în sala clubului de șah sub îndrumarea 

instructorilor, cu următoarele conținuturi ale predării-învățării: - perceperea și reprezentarea tablei de 

șah și a pieselor de șah; - însușirea cunoștințelor în domeniul mobilității și capturării pieselor de șah; - 

colaborarea pieselor de șah în realizarea șahului, matului, remizei, patului a șahului etern; - 

cunoașterea și utilizarea conștientă a prevederilor regulamentului jocului de șah. 

Rezultate cantitative și calitative  așteptate ca urmare a implementării activității: - 25 de copii 

beneficiari ai cursurilor de șah; - abilități specifice jocului de șah la nivelul elevilor din grupul țintă; - 

cunoașterea terminologiei și regulilor jocului de șah; - inventar de bune practici; - formarea unor 

atitudini favorabile practicării șahului în rândul elevilor, al părinților și al cadrelor didactice din școală; 

- îmbunătățirea rezultatelor școlare și a frecvenței pentru toți copiii participanți. 

Modalități de monitorizare a activității: - observarea  activității derulate săptămânal,  a feed-back-

ului; - discuția de grup; - înregistrarea rezultatelor; - procentul de însușire a terminologiei și regulilor 

jocului de șah la elevi; - observarea gândirii logice și a capacității de investigare a modalităților de 

inițiere și de rezolvare a situațiilor de șah. 

Modalități de evaluare a activității: - dezlegări de probleme de șah; - teste de evaluare și analiza 

rezultatelor. 

Continuitate/durabilitate/sustenabilitate: - continuarea jocului de șah, săptămânal; - transferul 

experienței dobândite asupra altor grupuri de elevi, în vederea multiplicării efectelor activităților de 

instruire în sportul minții. 

Promovarea și diseminarea activității: - site-ul școlii www.cseipolihroniade.ro; - revista școlii 

,,Preocupări psihopedagogice”; - clubul de șah ,,Sergentul” Vaslui. 

ACTIVITATEA NR. 3: ,,Elisabeta Polihroniade – o viață pentru șah” 
Tipul activității: Activitate de informare 

Data/perioada: 23 ianuarie 2017 

Locul desfășurării: sala Clubului de șah 

Număr de participanți pentru fiecare categorie: 60 elevi cu C.E.S, 20 cadre didactice, 20 părinți 

Beneficiari direcți: 60 elevi cu C.E.S., 20 cadre didactice, 20 părinți 

Metode, mijloace de realizare: prezentare ppt, cărțile Elisabetei Polihroniade, videoproiector 

Descrierea activității: Activitatea se va desfășura  în sala clubului de șah, în prezența conducerii școlii 

și a președintelui Asociației Județene de șah Vaslui, prof. Grosu Constantin. Se vor prezenta aspecte 

din viața și activitatea Elisabetei Polihroniade. În sală vor fi expuse fotografii ale elevilor privind 

diferite momente ale participării Elisabetei Polihroniade la activitățile școlii. 

Rezultate cantitative și calitative așteptate ca urmare a implementării activității: - 60 elevi cu 

C.E.S, 20 cadre didactice, 20 părinți informați despre personalitatea M.M.I. Elisabeta Polihroniade; - 

expoziție cu fotografii și desene; - implementarea în conștiința elevilor a unui model demn de urmat:  

perseverență, patriotism, dezvoltare personală prin șah. 

Modalități de monitorizare și evaluare a activității: - observarea activității derulate; - observarea 

feed-back-ului de moment, prin dialog; - chestionare pentru elevi; - grafic de participare. 

Continuitate/durabilitate/sustenabilitate: - Planificarea și realizarea anuală a unor activități similare 

în jurul datei de 23 ianuarie, ziua trecerii în neființă a patroanei spirituale a școlii. 

http://www.cseipolihroniade.ro/
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Promovarea și diseminarea activității: - Site-ul scolii www.cseipolihroniade.ro; - Clubul de șah 

,,Sergentul” Vaslui. 

ACTIVITATEA NR 4:  ,,Concurs județean de șah” 

Subactivitate: ,,Concurs de șah cu figurine umane” 

Tipul activității: Concurs județean 

Data/perioada: 24 aprilie 2017 

Locul desfășurării: Sala Clubului de șah de la C.Ș.E.I. ,,Elisabeta Polihroniade” Vaslui 

Număr de participanți pentru fiecare categorie: 12 echipaje, elevi  cu C.E.S, elevi din școlile de 

masă pe următoarele nivele: învățământ primar, gimnazial și liceal, 12 instructori de șah,  25 cadre 

didactice, 40 părinți, 32 de elevi costumați în piese de șah 

Beneficiari direcți: 12 echipaje, elevi  cu C.E.S, elevi din școlile de masă pe următoarele nivele: 

învățământ primar, gimnazial și liceal 

Metode, mijloace de realizare: joc pe echipe, în trei runde, sistem elvețian, joc de șah în aer liber, 

piese de șah gigant, table de șah în aer liber, ceasuri 

Descrierea activității: Activitatea se va desfășura  în sala clubului de șah, după festivitatea de 

deschidere a ,,Zilei scolii”. La competiție vor participa elevi din mediul rural și urban din județul 

Vaslui, înscriși până în data de 15 aprilie 2017. Coordonatorul fiecărei echipe va prezenta un tabel 

nominal cu jucătorii participanți, semnat și ștampilat de către conducerea unității. Comisia  tehnică va 

stabili regulile sistemului de joc, regulamentul jocului și dispozițiile tehnice și le va prezenta 

concurenților. La festivitatea de premiere vor participa toți elevii, indiferent de poziția ocupată în 

clasament. Se vor acorda premii pentru locurile I, II, III. Echipajele ocupante ale locului I vor primi 

cupe și dreptul de a participa la Concursul Național Școlar de Șah ,,In Memoriam Elisabeta 

Polihroniade”, ediția a II- a, organizat de școală. După festivitatea de premiere, se va organiza între 

echipajele câștigătoare ale locurilor I si al II-lea de la licee, un concurs de șah cu figurine umane, pe 

tabla de șah a școlii din aer liber. Elevii costumați în piese de șah sunt elevii instituției organizatoare. 

Rezultate cantitative și calitative așteptate ca urmare a implementării activității: - 3 premii I, 4 

premii II, 4 premii III( pe cicluri de învățământ); - 3 cupe, 33 diplome de participare; - dezvoltarea 

spiritului de echipa si îmbunătățirea capacității de comunicare; - pozitivarea stimei de sine la elevii cu 

C.E.S; - promovarea imaginii scolii in comunitate. 

Modalități de monitorizare și evaluare a activității: - observarea activității derulate, a integrării, 

comunicării între echipe; - fișe de monitorizare a rezultatelor pe echipe; - proceduri de evaluare; - 

centralizator de cheltuieli. 

Continuitate/durabilitate/sustenabilitate: Planificarea și realizarea anuală a unui concurs similar în 

jurul datei de 24 aprilie, ziua nașterii patroanei spirituale a școlii 

Promovarea și diseminarea activității: - site-ul școlii www.cseipolihroniade.ro; - site-ul școlilor 

participante; - revista școlii și a școlilor participante; - presa locală; - articole în Revista ,,Șah pe tabla 

învățământului primar”, ISSN 2247-5605; - pliante de promovare. 

ACTIVITATEA NR. 5: „Concurs Național Școlar de șah ,,In Memoriam Elisabeta 

Polihroniade”- ediția a II-a 

Subactivitate: Prezentarea unei secvențe din viața și activitatea  Elisabetei Polihroniade 

,,Patriotismul Elisabetei Polihroniade - ambasador al inteligenței românești” 

Tipul activității: Concurs național;  Activitate de promovare a personalității Elisabetei Polihroniade. 

Data/perioada: 1 iunie 2017 

Locul desfășurării: Sala de ședințe a Consiliului Județean Vaslui 

Număr de participanți pentru fiecare categorie: 80 de elevi din 7 județe ale țării Vaslui, Iași, 

Suceava, Neamț, Cluj, Galați, Bacău, din  școli speciale 28, din cluburi de șah, palate ale copiilor, școli 

gimnaziale și licee din mediul rural și urban 52, 30 de profesori, 20 de însoțitori ai elevilor, 30 de 

părinți, 2 arbitri de șah 

Beneficiari direcți: 28 de elevi cu C.E.S.,  52 de elevi din școli de masă  

Metode, mijloace de realizare:  prezentare ppt, expunere de evocare, joc pe echipe, în trei runde, 

sistem elvețian, roll-up, calculator, videoproiector, table de șah, ceasuri, consumabile 

Descrierea activității: Echipele din județele Suceava, Bacău, Galați, Cluj vor veni cu o zi înaintea 

concursului și vor beneficia de cazare și masă gratuită în cantina și internatul școlii, costuri suportate 

din contribuții proprii. De asemenea, vor pleca a doua zi după finalizarea concursului beneficiind de 
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supliment de hrană. Transportul dus-întors este asigurat de unitățile participante. Cazarea și masa 

oaspeților de la ACS vor fi asigurate de Consiliul Județean Vaslui și de ONG-ul școlii. 

Activitatea se va desfășura  în Sala de conferințe a Consiliului județean Vaslui, începând cu ora 

9.00. Conducerea școlii va face deschiderea, va anunța participarea domnului Emil-Dănuț Gabăr, 

președinte al A.C.S. „Elisabeta Polihroniade”, a reprezentanților autorităților locale. Se va prezenta, 

conform planificării, o secvență a vieții Elisabetei Polihroniade. 

Coordonatorul fiecărei echipe va prezenta un tabel nominal cu jucătorii participanți, semnat si 

stampilat de către conducerea unității. Comisia tehnică va stabili regulile sistemului de joc, 

regulamentul jocului si dispozițiile tehnice și le va prezenta concurenților. Arbitrii vor monitoriza 

desfășurarea concursului. La festivitatea de premiere vor participa toți elevii, indiferent de poziția 

ocupată in clasament. Se vor acorda premii pentru locurile I, II, III. Echipajele ocupante ale locului I 

vor primi cupe si dreptul de a participa la Campionatul National Școlar de Șah ,,Elisabeta 

Polihroniade”, organizat de ACS ,,Elisabeta Polihroniade” București la Băile-Olănești, iunie 2017. 

Indiferent de poziția ocupată în clasament, echipajul școlii noastre este invitat să participe la campionat 

pentru a continua  inițiativa  Elisabetei Polihroniade, patroana spirituală a școlii. După finalizarea 

festivității de premiere, concurenții și profesorii însoțitori sunt invitați să participe la masa festivă. 

Rezultate cantitative și calitative așteptate ca urmare a implementării activității: - un grup de 

inițiativă; - expoziție cu rezultate  diplome, medalii, cupe, materiale informative; - abilități specifice la 

nivelul elevilor din grupul țintă; - inventar de bune practici; - 80 elevi, din școli de masă și școli 

speciale, 50 cadre didactice, 30 părinți participanți la concurs;  - 60 de diplome de participare; - 2 cupe 

pentru echipajele din mediul rural, 3 cupe pentru echipajele din mediul urban, pentru nivelul primar, 

gimnazial, liceal; - 1 cupă pentru învățământ special; - 18 medalii; - 30 de pliante de promovare; - 60 

de invitații; -  Înserarea în conștiința elevilor și a comunității a rolului reginei șahului, ca ambasador al 

inteligenței românești, purtătoare a valorilor universale ale patriotismului. 

Modalități de monitorizare și evaluare a activității: - observarea activității derulate, sub aspectul 

relațiilor interindividuale, al comunicării, al modului de primire a oaspeților;  - observarea feed-back-

ului de moment, prin dialog; - fișe de înregistrare a rezultatelor; - fișe de analiză a rezultatelor; - fișe 

costuri; - centralizator de cheltuieli; - grafic de participare. 

Continuitate/durabilitate/sustenabilitate: - Planificarea și realizarea anuală a Concursului Național 

„In memoriam Elisabeta Polihroniade” în jurul datei de 1 iunie. 

Promovarea și diseminarea activității: - site-ul scolii www.cseipolihroniade.ro; - site-ul școlilor 

participante; - revista școlii și a școlilor participante; - presa locală; - articole în Revista ,,Șah pe tabla 

învățământului primar”, ISSN 2247-5605; - comunicate de presă; - pliante cu obiectivele proiectului și 

activitățile proiectului; - articole în Revista Gambit și pe site-ul ACS ,,Elisabeta Polihroniade. 

ACTIVITATEA NR. 6:   „Toleranță și nediscriminare” 

Tipul activității: participare la campionat național 

Data/perioada: 16-20 iunie 2017 

Locul desfășurării: Băile-Olănești 

Beneficiari direcți: 4 elevi cu C.E.S., 3 băieți și o fată, conform Regulamentului  

Metode, mijloace de realizare: deplasare avizată de Inspectoratul Școlar Vaslui, microbuz închiriat. 

Descrierea activității: Activitatea se va desfășura la Băile-Olănești. Elevii vor participa la cele 7 

runde de joc pe echipe, nivel gimnazial-orașe, conform graficelor de organizare ale campionatului, în 

condiții de egalitate, cu elevii din școlile de masă implicate în concurs. De asemenea, vor participa la 

toate inițiativele organizației, interviuri, premiere, contacte.   

Rezultate cantitative și calitative așteptate ca urmare a implementării activității: - diplomă de 

excelență; - loc meritoriu în clasamentul final, pe echipe și individual la secțiunea gimnaziu; - 

pozitivarea imaginii copilului cu CES în rândul jucătorilor de șah din toată țara, în comunitatea locală; 

- creșterea stimei de sine la elevii participanți; - legitimarea unui număr de 12 elevi la F.R.Șah. 

Modalități de monitorizare și evaluare a activității: - observarea comportamentului și al fair-play-

ului sportiv la elevi; - observarea feed-back-ului de moment, prin dialog cu elevii, cu alți participanți la 

campionat, elevi, profesori, reprezentanți ai Federației Române de Șah, Asociației ”Elisabeta 

Polihroniade” București; - interviuri acordate; - ordin de deplasare și fișe de instructaje; - proceduri de 

organizare și participare; - centralizator de cheltuieli; - grafic de participare. 

Continuitate/durabilitate/sustenabilitate: - planificarea și participarea anuală la campionat;  
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- legitimarea la Federației Române de Șah a unui număr cât mai mare de elevi; - încheierea unor 

protocoale de colaborare cu A.C.S. ,,Elisabeta Polihroniade” București și școlile participante la 

concursuri. 

Promovarea și diseminarea activității: - site-ul școlii www.cseipolihroniade.ro; - site-ul școlilor 

participante; - revista școlii și a școlilor participante; - presa locală; - articole în Revista ,,Șah pe tabla 

învățământului primar”, ISSN 2247-5605; - comunicate de presă; - articole în Revista Română de Șah  

Gambit și pe site-ul ACS ,,Elisabeta Polihroniade”. 

 

D.8. Diagrama Gantt a activităților 
Nr. 

crt. 
Obiectiv specific Activitate Luna 

1 

Luna 

2 

Luna 

3 

Luna 

4 

Luna 

5 

Luna 

6 

Luna 

7 

Luna 

8 

Luna 

9 

Responsabili 

1. 
- Promovarea șahului ca activitate 

educativă, sportivă și ludică 

”Pregătirea și 

lansarea 

proiectului” 

         Conducerea 

școlii,echipa de 

proiect 

2. - Cunoașterea terminologiei și regulilor 

jocului de șah; 

- Îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru 

toți copiii participanți la proiect; 

- Accelerarea creșterii IQ-ului în limitele 

dezvoltării cognitive a copilului cu C.E.S. 

„Lecția de 

șah” 

         Onilă Ștefan, 

Prisecaru 

Lică, 

Pădurariu 

Gelu 

3. 

- Promovarea personalității Elisabetei 

Polihroniade. 

,,Elisabeta 

Polihroniade 

– o viață 

pentru șah” 

         prof. Grigore 

Doinița, prof. 

Ștefăniță 

Ionel 

4. -Formarea unei atitudini favorabile 

practicării șahului în rândul copiilor cu 

C.E.S.; 

-Dezvoltarea spiritului de competiție; 

-Promovarea șahului ca activitate 

educativă, sportivă și ludică în rândul 

copiilor cu C.E.S; 

- Dezvoltarea simțului responsabilității și al 

asumării consecințelor, al acceptării 

înfrângerii; 

- Formarea unei atitudini favorabile 

practicării șahului în rândul părinților și al 

cadrelor didactice; 

,,Concurs 

județean de 

șah” 

         Conducerea 

școlii, 

prof. Prisecaru 

Lică, prof. 

Bondrea 

Mirela, prof. 

Onilă Ștefan 

5. - Dezvoltarea spiritului de competiție; 

- Dezvoltarea simțului responsabilității și al 

asumării consecințelor, al acceptării 

înfrângerii; 

- Asigurarea comunicării elevilor cu C.E.S 

din școlile speciale, cu elevii din 

învățământul integrat, din  școlile de masă 

prin desfășurarea unor  activități comune; 

- Formarea unei atitudini favorabile 

practicării șahului în rândul părinților și 

al cadrelor didactice; 

- Promovarea personalității Elisabetei 

Polihroniade. 

Concurs 

Național 

Școlar de șah 

,,In 

Memoriam 

Elisabeta 

Polihroniade”

- ediția a II-a 

         Conducerea 

școlii, 

prof. Grigore 

Doinița, prof. 

Bondrea 

Mirela, prof. 

Prisecaru 

Lică, prof. 

Onilă Ștefan, 

prof. Mocanu 

Daniel 

6. - Îmbunătățirea capacității de comunicare 

între cadrele didactice din învățământul 

special și învățământul de masă; 

- Asigurarea comunicării elevilor cu C.E.S 

din școlile speciale, cu elevii din 

învățământul integrat, din  școlile de masă 

prin desfășurarea unor  activități comune; 

„Toleranță și 

nediscriminar

e” 

         Conducerea 

școlii, echipa 

de proiect 
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D.9. Rezultate calitative și cantitative așteptate ca urmare a implementării proiectului  

- 25 de copii beneficiari ai cursurilor de șah; - abilități specifice jocului de șah la nivelul elevilor din 

grupul țintă; - formarea unor atitudini favorabile practicării șahului în rândul elevilor, al părinților și al 

cadrelor didactice din școală; - îmbunătățirea rezultatelor școlare și a frecvenței pentru toți copiii 

participanți. - 60 elevi cu C.E.S, 20 cadre didactice, 20 părinți informați despre personalitatea M.M.I. 

Elisabeta Polihroniade; - expoziție cu fotografii și desene; - 3 premii I, 4 premii II, 4 premii III (pe 

cicluri de învățământ); - 3 cupe, 33 diplome de participare; - dezvoltarea spiritului de echipă și 

îmbunătățirea capacității de comunicare; - pozitivarea stimei de sine la elevii cu C.E.S; - promovarea 

imaginii școlii în comunitate. - inventar de bune practici; - 80 elevi, din școli de masă și școli speciale, 

50 cadre didactice, 30 părinți participanți la concurs;  - 60 de diplome de participare; - 2 cupe pentru 

echipajele din mediul rural, 3 cupe pentru echipajele din mediul urban, pentru nivelul primar, 

gimnazial, liceal; - 1 cupă pentru învățământ special; - 18 medalii; - 30 de pliante de promovare; - 60 

de invitații; -  Înserarea în conștiința elevilor și a comunității a rolului reginei șahului, ca ambasador al 

inteligenței românești, purtătoare a valorilor universale ale patriotismului - diplomă de excelență; - loc 

meritoriu în clasamentul final, pe echipe și individual la secțiunea gimnaziu; - pozitivarea imaginii 

copilului cu CES în rândul jucătorilor de șah din toată țara, în comunitatea locală; - creșterea stimei de 

sine la elevii participanți; - legitimarea unui număr de 12 elevi la Federația Română de Șah. 

 

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

- Observarea  activității derulate, a feed-back-ului;  - Discuții de grup, individuale; - Înregistrarea 

rezultatelor,  analiza impactului; - Dezbateri; - Fișe de monitorizare a rezultatelor pe echipe; - 

Proceduri de evaluare; - Centralizator de cheltuieli; - Fișe costuri; - Grafic de participare; - Interviuri 

acordate; - Ordin de deplasare și fișe de instructaje; - Proceduri de organizare și participare. 

 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 

- Continuarea jocului de șah, săptămânal; - Transferul experienței dobândite asupra altor grupuri de 

elevi; - Planificarea și realizarea anuală a unor activități specifice proiectului în jurul datelor de 23 

ianuarie, 24 aprilie, 1 iunie, 16-20 iunie. 

 

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul implementării proiectului 

- Site-ul școlii www.cseipolihroniade.ro; - Revista școlii ,,Preocupări psihopedagogice”; - Presa locală; 

- clubul de șah ,,Sergentul” Vaslui; - articole în Revista ,,Șah pe tabla învățământului primar”, ISSN 

2247-5605; - pliante de promovare cu obiectivele proiectului și activitățile proiectului; - articole în 

Revista ,,Gambit” și pe site-ul ACS ,,Elisabeta Polihroniade”; - comunicate de presă; 

 

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului 

- I.S.J. Vaslui, asigură locația concursului și cadrul general de desfășurare. Adresa str. Donici, nr. 2, 

Vaslui, tel. 0235.311.928, e-mail isjvaslui@isj.vs.edu.ro, website www.isj.vs.edu.ro.   

- Consiliului județean Vaslui - asigură locația concursului, masa și cazare pentru invitații de la 

Asociația ”Elisabeta Polihroniade” București și Federația Româna de Șah. Adresa str. Stefan cel 

Mare, nr.79, Vaslui, cod postal 730168, judetul Vaslui, tel. 0235-361.089, fax 0235-361.091, e-mail 

consiliu@cjvs.eu, cjvaslui@cjvs.eu, website www.cjvs.eu.  

- Primăria municipiului Vaslui – asigura dulciuri și bauturi răcoritoare pentru copiii participanți la 

concurs, aranjamentele florale pentru festivități. Adresa str. Spiru Haret, nr. 2, tel. 0235.313.946, 

0235.310.999, e-mail pmv@primariavaslui.ro, website www.primariavaslui.ro.   

- ACS ,,Elisabeta Polihroniade” asigură materiale de promovare, logistică, participare, cazare și 

masă la Campionatul Național Școlar de Șah ,,Elisabeta Polihroniade” – Băile Olănești. Adresa 

Bucureşti, Sector 1, Calea Victoriei 102 – 108, tel. 0726. 101.111, e-mail 

contact@elisabetapolihroniade.ro, website www.elisabetapolihroniade.ro.  

 

http://www.cseipolihroniade.ro/
mailto:isjvaslui@isj.vs.edu.ro
http://www.isj.vs.edu.ro/
mailto:consiliu@cjvs.eu
mailto:cjvaslui@cjvs.eu
http://www.cjvs.eu/
mailto:pmv@primariavaslui.ro
http://www.primariavaslui.ro/
mailto:contact@elisabetapolihroniade.ro
http://www.elisabetapolihroniade.ro/


 
 

DEVIZ ESTIMATIV  

Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată Total sumă 

1 

Cazare și masă participanți (60 x 2 zile x 17 

lei) 

2.040 - 2.040 

2 Cazare invitați (2 x 2 zile x 190 lei) 760 - 760 

3 

Transport intern (ruta școală-locația 

concursului-școală- 100x4 lei) 

400 - 400 

4 

Transport invitați (Vaslui-București-Vaslui 

660x2x0.8 lei) 

1.056 - 1.056 

5 

Transport delegație Băile Olănești (Vaslui- 

Băile Olănești-Vaslui 490x2x0.8lei) 

784 - 784 

6 

Diurnă delegație Băile Olănești (Vaslui- Băile 

Olănești-Vaslui 3x3x17lei) 

153 - 153 

7 

Cupe (6x50 lei)  

Medalii (18x20) 

Plachete (18x50) 

1560 - 1560 

 TOTAL RON 6.753 - 6.753 

D. Bugetul ultimelor 2 ediții: 
Anul de desfășurare  Ediția Buget total Buget primit de la 

Ministerul Educației 

Contribuţie proprie/alte 

surse 

2016 I 6.490 - 6.490 

E. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în 

CAEN 2017: 

a. DA 

 

Coordonatori:  prof. Grigore Doinița,  

 

prof. Bondrea Mirela,  

 

prof. Mocanu Daniel 

 

 

Echipa de proiect: prof. Prisecaru Lică 

 

                               prof. Onilă Ștefan 

 

                               prof. Pricope Florina 

  

                               ec. Prăjica Liliana 

                               instr. de șah:  Pădurariu Gelu 

 

 

Director:  prof. Bărăgan Florentin 

Director adj. :   prof. Amarandei Cătălina 

 



 
 

RAPORTUL EDIȚIEI ANTERIOARE 

 

1. Rezultatul derulării proiectului 

  Proiectul ,,ȘAHUL - O PUNTE  ÎNTRE GÂNDIRE ȘI INCLUZIUNE” s-a desfășurat în 

perioada octombrie 2015 - iunie 2016, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean  Vaslui, CJRAE 

Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui. 

Principalele activități:  - Pregătirea și lansarea proiectului (octombrie  – noiembrie 2015) 

 „Lecția de șah”(octombrie –iunie 2016) 

 Concurs de șah - faza locală (februarie 2016) 

 Concurs de șah – faza județeană (aprilie 2016) 

 Subactivitate: „Concurs de cultură generală-Viața și activitatea Elisabetei Polihroniade” 

 Concurs Național Școlar de șah ,,In Memoriam Elisabeta Polihroniade”- ediția I (11 iunie 2016) 

 Subactivitate: „Elisabeta Polihroniade – dincolo de performanță” 

 Concurs Național Școlar de șah „Elisabeta Polihroniade” (16 -20 iunie 2016), Băile- Olănești  

2. Număr de participanți: 20 de echipaje a câte 4 elevi, 20 de instructori de șah/însoțitori din 

școlile (C.S.E.I. „Elisabeta Polihroniade” Vaslui , Școala Specială „Emil Gârleanu” Galați” 

C.S.E.I. Roman, C.S.E.I. Negrești, C.R.DE.I.I Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic „Sfânta Ecaterina” 

Huși, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Laza, Școala 

Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui, Școala 

Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui, Școala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Comănești, 

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Huși, Școala Gimnazială „Anastasie Panu” Huși, Școala 

Gimnazială comuna Arsura, Liceul Emil Racoviță Vaslui , 60 de profesori, 40 de părinți, 

reprezentanți ai ISJ Vaslui, C.J. Vaslui, D.G.A.S.P.C. Vaslui, A.C.S „Elisabeta Polihroniade”  

3. Bugetul: 6000 lei provenind din donații, sponsorizări, ONG-ul școlii , cheltuit pentru masă (2 

zile), cazare și deplasare- invitat de onoare, deplasare la Băile-Olănești ( pentru concurs), transport 

intern, cupe, medalii, consumabile. 

4. Premii la activitatea principală: Concurs Național Școlar de șah ,,In Memoriam Elisabeta 

Polihroniade”- ediția I (11 iunie 2016) 

Echipe mixte din învățământul primar, gimnazial și liceal: Clasele I-IV: Școala Gimnazială 

„Anastasie Panu” Huși – Locul I, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Huși – Locul I, Școala 

Gimnazială „Vasile Alecsandri” – Locul al II-lea, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui – 

Locul al III-lea 

Clasele V-VIII :Rural: Școala Gimnazială Arsura (echipa a II-a) – Locul I, Școala Gimnazială Arsura 

(echipa  I) – Locul al II-lea, Școala Gimnazială „M. Eminescu” Laza – Locul al III-lea 

Urban: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui – Locul I, Școala Gimnazială „Ciprian 

Porumbescu” Comănești – Locul I 

Învățământ special, clasele I-VIII: C.Ș.E.I. „Elisabeta Polihroniade” Vaslui – Locul I, C.R.D.E.I.I. 

Cluj – Napoca – Locul I, C.Ș.E.I. Roman – Locul al II-lea, C.Ș.E.I Negrești – Locul al III-lea, Școala 

Specială „E. Gârleanu” Galați – Locul al III-lea 

Învățământ liceal, tehnic și profesional: Liceul „Emil Racoviță” Vaslui – Locul I, Colegiul Tehnic 

„Ion Holban” Iași – Locul I, Liceul Tehnologic „Sfânta Ecaterina” Huși – Locul al II-lea 

 S-au acordat mai multe premii I,II,III deoarece echipajele au obținut punctaje egale. 

5. Rezultate: 25 de copii beneficiari ai cursurilor de șah; o tablă de șah în aer liber (30 m
2
), un 

grup de inițiativă; expoziție cu rezultate  diplome, medalii, cupe, materiale informative; abilități 

specifice la nivelul elevilor din grupul țintă; inventar de bune practici; 80 elevi, din școli de masă și 

școli speciale, 60 cadre didactice, 40 părinți, 20 de instructori de șah/însoțitori, 60 de diplome de 

participare; 2 cupe pentru echipajele din mediul rural, 3 cupe pentru echipajele din mediul urban, 

pentru nivelul primar, gimnazial, liceal; 1 cupă pentru învățământ special; 20 medalii; 40 de pliante 

de promovare; 60 de invitații; 

6. Promovare și diseminare: site-ul scolii www.cseipolihroniade.ro; site-ul școlilor participante; 

revista școlii și a școlilor participante; presa locală; articole în Revista ,,Șah pe tabla învățământului 

primar”, ISSN 2247-5605; comunicate de presă; pliante cu obiectivele proiectului și activitățile 

proiectului; articole în Revista Română de Șah  ,,Gambit” și pe site-ul A.C.S. ,,Elisabeta 

Polihroniade”. 

http://www.cseipolihroniade.ro/

