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O parte din activităţile desfăşurate de către Asociaţia Pro Arta: 

 sprijină realizarea şi afirmarea valorilor culturale şi artistice româneşti pe plan 
naţional şi internaţional în vederea asigurării unei vieţi culturale atractive, 
diversificate şi de calitate care să contribuie la creşterea participării comunităţii la 
actul cultural 

 promovează cultura scrisă şi orală, îmbogăţeşte şi completează peisajul cultural local 

 sprijină, prin acţiunile caritabile organizate, persoane aflate în dificultate 

 promovează tradiţiile şi obiceiurile populare româneşti 

 promovează bunele practici în educaţie, modernizarea atitudinilor şi a mentalităţilor 
în raport cu educaţia şi îmbunătăţirea tehnicilor educaţionale 

 urmăreşte identificarea, mobilizarea şi valorificarea resurselor necesare susţinerii 
sistemului şi activităţilor educaţionale. 

PROIECTE 

Anul 2009 

Three for Cyberfiction – proiect realizat sub egida Asociaţiei Culturale Ariergarda 
 

 
Scriitorii tineri din România, Serbia şi Ungaria şi-au reunit operele pe un site Internet care a 

fost activ timp de un an. Traduse în trei limbi, lucrările lor se adresau atât cititorilor cât şi 

editurilor şi, în acelaşi timp, reprezentau o bună ocazie pentru tinerii scriitori de a se 

cunoaşte şi de a colabora. Site-ul reunea, inevitabil, traducători şi artişti. La fiecare up-date-

are (din trei în trei luni) au avut loc acţiuni literar-artistice în locuri neconvenţionale. Am 

scos literatura din carte şi am oferit-o publicului în oraşele Timişoara, Szeged şi Novi Sad. 

https://picasaweb.google.com/proartatimisoara/Cyberfiction?authkey=Gv1sRgCLe90anb48Ov2gE
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Astfel, iubitorii de literatură contemporană au avut parte de proiecţii video şi de expoziţii 

de text şi grafică de carte pe lângă lucrările de pe portalul www.threeforcyberfiction.net. 

 

Finanţator 

European Cultural Foundation 

Consiliul Local Timişoara 

Sponsori 

Tipografia şi Editura Marineasa 

Cabinet Medical conf. dr. Lucian Petrescu 

Consulatul din Timişoara al Republicii Serbia şi Muntenegru 

Parteneri 

TVR Timişoara, Radio Timişoara, Orizont Literar, 24FUN TM, Factory, Maszk,Thealter, 

Szegedi Egyetem, Radio Mi, Part TV, Szabad Ötletek, Fosszília, Radio Szeged, Polja, Radio 

Televizija Vojvodine. 

Cărţile vin la tine în cartier. Citește și dă mai departe! 
 

 
Iniţiat în mai 2009, proiectul pune pe picioare o bibliotecă ambulantă pe care o plimbă prin 

Timişoara. 4 luni în cartierul Fabric Modern şi încă 4 în cartierul Giroc.  

Pentru Fabric Modern am colectat cărţi de la edituri şi le-am dus la alimentară, farmacie, 

cofetărie, biserică de unde oamenii le-au luat împrumut, le-au citit, le-au restituit. Unii nu 

le-au mai adus. Pe carneţelul lipit pe coperta trei au putut să-şi scrie impresiile de lectură.  

http://www.threeforcyberfiction.net/
https://picasaweb.google.com/proartatimisoara/Cartier?authkey=Gv1sRgCPOq696JlvKG6wE
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Pentru cartierul Giroc am făcut apel şi la donatorii anonimi punând câte o cutie pentru 

donaţii la librăriile Joc secund şi Cartea de nisip. Astfel, cu stocul refăcut, ne-am mutat în alte 

alimentare, florării şi biserici. În plus, am făcut două lecturi de cartier, una pentru copii şi 

alta pentru adulţi. Am încercat şi câteva concursuri: cititorul fidel, scriitorul cartierului şi 

cea mai bună recenzie dar cu mai puţin succes. 

 

Parteneri:  Clubul Rotaract si Primaria Municipiului Timişoara 

Precum şi: 

Editurile: Cartier, Humanitas, Bastion, Polirom, Brumar, Tritonic 

Librăriile: Humanitas Joc secund şi Emil Cioran, Cartea de nisip 

Scriitorii: Daniel Vighi, Dan Lungu, Daniela Raţiu, Borko Ilin, Radu Pavel Gheo, Marian 

Oprea 

Parteneri media: Radio Timişoara, Agenda, TVT 89 

Partener în promovare: Regia Autonomă de Transport Timişoara 

Sponsor principal Clubul Rotaract 

Anul  2010 
 

Festivalul Artelor  
Proiect organizat de Primăria Timişoara în anul 2010 
În iunie 2010, Asociaţia Culturală Pro Arta a scos biblioteca în piaţa Unirii la invitaţia 
Primăriei Timişoara participând, astfel, cu lecturi pentru copii, la Festivalul Artelor.  
 

 

https://picasaweb.google.com/proartatimisoara/ImpresiiCarti?authkey=Gv1sRgCMLByu_Atd6ITw
https://picasaweb.google.com/proartatimisoara/ImpresiiCarti?authkey=Gv1sRgCMLByu_Atd6ITw
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Dăruind vei dobândi 

Asociaţia Culturală Pro Arta a organizat campania Dăruind…vei dobândi pe care a 

realizat-o în trei etape: 

Acţiunea I 

 
În perioada 1-5 noiembrie 2010, Asociaţia Culturală PRO ARTA a demarat campania 

Dăruind…vei dobândi. Acţiunea a constat în strângere de donaţii de rechizite, haine şi 

jucării pentru a face un bine unor copii mai puţin norocoşi. O parte dintre obiectele adunate 

au fost donate luni, 8 noiembrie 2010, pentru a folosi copiilor care merg la ludoteca din 

clădirea bisericii „Oaze de viaţă” de pe strada Socului. Acţiunea a continuat în luna 

decembrie în diferite centre din municipiul Arad. 

Iniţiatoarea acestei campanii, vice-preşedinta Asociaţiei Culturale PRO ARTA, profesoara 

Diana Brade, împreună cu profesorii coordonatori Balta Mirela şi Marţi Mircea, au 

convingerea că iniţiativa lor ar putea fi un exemplu demn de urmat. 

Această acţiune este rezultatul unui excelent parteneriat cu Colegiul Tehnic de Construcţii 

şi Protecţia Mediului Arad (ciclul primar şi gimnazial) şi a devenit o reuşită prin 

bunăvoinţa elevilor şcolii, cu ajutorul profesorilor, diriginţilor şi învăţătoarelor. 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/proartatimisoara/DaruindVeiDobandiActiuneaI
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Acţiunea II 

 
În perioada 29 noiembrie-6 decembrie 2010, Asociaţia Culturală PRO ARTA şi Colegiul 

Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad (ciclul primar şi gimnazial) au continuat 

campania umanitară Dăruind…vei dobândi. Elevii şcolii, împreună cu diriginţii şi 

învăţătoarele, au strâns jucării, dulciuri, haine, rechizite şi alimente pentru a le dona 

copiilor de la Centrul de primire minori şi de la Centrul de criză pentru copiii străzii din Arad, 

str. Udrea nr. 4-6. 

Vineri, 10 decembrie 2010, douăzeci şi cinci de elevi ai şcolii însoţiţi de coordonatorii 

proiectului (vice-preşedinta Asociaţiei Culturale PRO ARTA, profesoara Diana Brade şi 

profesorii Balta Mirela, Marţi Mircea) şi de doamna învăţătoare Irina Ciule au cântat 

colinde şi au împărţit pachete copiilor de la centre împărtăşind cu aceştia momente 

emoţionante. Atât personalul, cât şi copiii de la centre i-au întâmpinat cu multă 

bunăvoinţă, le-au pregătit colinde, poezii şi felicitări confecţionate de ei. 

Elevii care au participat la această acţiune au fost selectaţi din clase diferite pentru ca, la 

orele de dirigenţie, aceştia să poată împărtăşi colegilor experienţa deosebită trăită la 

centre. Participanţii la această campanie ne îndeamnă să ne gândim şi să dăm atenţie 

oamenilor din jurul nostru care se află în situaţii dificile nu doar de sărbători, ci de 

fiecare dată când avem ocazia. Acţiunile lor de binefacere au continuat în anul următor. 

 

 

 

https://lh6.googleusercontent.com/_xkq3zkW9nQI/TUx1HE4xzrI/AAAAAAAAACE/Dw1XRA3bim4/s288/HPIM1099.jpg
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Acţiunea III 

 

 
Asociaţia Culturală Pro Arta a continuat campania Dăruind…vei dobândi, de data aceasta 

având ca parteneri organizaţia Mişcarea Ardeleană şi un ONG din Irlanda. 

80 de copii – cazuri sociale – au primit cadourile din partea acestei asociaţii, pachete care 

conţineau obiecte grupate în funcţie de vârsta şi sexul copilului. 

Două familii din oraşul Arad  au făcut donaţii pentru familiile nevoiaşe. 

 

Anul  2011 

 
Biblioteca Rotaract  
 
Bibliteca Rotaract este un proiect organizat de Clubul Rotaract în 2011 care înfiinţează o 
bibliotecă cu cărţi în limbile română şi engleză la Chişinău, Republica Moldova. Asociaţia 
Culturală Pro Arta a participat la colecta de cărţi în limba română.  
 
 
 
 
 
 
 

https://picasaweb.google.com/proartatimisoara/DaruindVetiDobandiActiuneaIII
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Românii – între tradiţie şi modernitate  

 

                                
 

        
 

Începând cu luna ianuarie 2011, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului 

Arad este implicat, alături de alte 13 şcoli din ţară, în proiectul ,,Românii – între tradiţie şi 
modernitate” care îşi propune promovarea tradiţiilor din diverse zone ale ţării prin 
realizarea unei expoziţii online – ,,Românii – între tradiţie şi modernitate”. Prin 
intermediul paginii web cu acelaşi nume, 360 de elevi din şcolile participante îndrumaţi de 
profesori au realizat o muncă de cercetare pentru a-şi prezenta cât mai bine tradiţiile şi 
obiceiurile din zonele natale. La Arad, doamnele profesoare Gheorghiţa Odină, Diana 
Achim, Simona Crâsnic, Corina Knapek şi Diana Brade, împreună cu cei 32 de elevi de 
gimnaziu şi liceu implicaţi, au finalizat cu succes etapa a II-a a proiectului, realizarea 
materialelor pentru expoziţia online (1 aprilie-1 iunie).  
Pentru a marca acest moment, elevii de la gimnaziu şi Asociaţia Culturală PRO ARTA, 
sub îndrumarea doamnelor profesoare Diana Brade şi Ruxandra Maghiş, au realizat o 
expoziţie de obiecte tradiţionale, costume populare şi fotografii. Obiectele au fost aduse de 
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către elevii şi chiar profesorii şcolii, iar fotografiile de către membrii Foto Club Arad. Timp 
de două zile (31 martie-1 aprilie), elevii şcolii au putut admira creaţii ale artei populare 
româneşti însoţite de fotografii pe aceeaşi tematică. Nimic nu poate defini mai bine spiritul 
unui popor decât străvechile sale tradiţii şi obiceiuri. În societatea contemporană tinerii 
sunt supuşi unor influenţe diverse, adoptând adesea obiceiuri ,,de import” şi ignorând 
datinile strămoşeşti.  

 
 

Fă un dar! 
 

     

Pentru toţi cei care: 

• Vor să trăiască într-o comunitate mai sinceră, mai deschisă, mai receptivă 

• Consideră benefic să întâlnească oameni şi să lucreze împreună 

• Ştiu să facă ceva util, frumos, interesant, care te relaxează, te ajută să te descoperi, să fii 

creativ şi vor să împărtăşească şi altora aceste deprinderi 

Asociaţia Culturală Pro Arta a organizat, la Timişoara, licitaţia de proiecte Fă un dar! cu tema: 

bucuria apropie, lucrul împreună uneşte.  

 

Atelierul de pâine artizanală a câştigat concursul iar publicul timişorean a fost în 

asentimentul juriului căci peste 50 de persoane s-au înscris la atelierul care s-a transformat 

în atelierele. Şi dimineaţa şi seara am făcut cu toţii pâine sub coordonarea brutarului 

artizan Iulian Duţu, la pizzeria Kontiki, în 9 aprilie 2011. Am crescut maiaua (un aluat care 

face pâinea să crească şi care este 100% natural), am frământat pâinea şi am copt-o. Am 

văzut-o crescând şi rumenindu-se şi apoi…am mâncat-o, fiecare la casa lui, cu neamul lui, 

conform simbolisticii. Ulterior am aflat că s-a şi înmulţit, căci am primit poze cu alte şi alte 

pâini. 
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Lansare de carte la Arad 

 
,,Mă reîntorc ACASĂ! Nu fără emoţii, mărturisesc… Nicidecum din pricina lansării de 

carte în sine, ci mai degrabă pentru că ştiu că voi revedea şi chipuri cu care mi-am petrecut 

copilăria şi adolescenţa… şi pentru că oarecum la Arad mă simt acum un Incognito cu 

multe amintiri frumoase. Aşadar, vă aştept cu drag să închideţi dosarele, laptop-urile, şi 

alte cele şi să petrecem câteva ore agreabile, atât în timpul evenimentului, cât şi după. 

Mulţumiri speciale Liei Faur pentru implicarea în organizarea evenimentului. De asemenea, 

mulţumiri Dianei Brade şi asociaţiei ProArta pentru susţinere.” (Bogdan Munteanu înainte de 

lansarea cărţii lui, Bine te-am rătăcit, Incognito!, la Arad, la Boème Café, pe strada Episcopiei nr 19-

21, joi, 22 septembrie, ora 18.00) 

Lansare de carte - Cu uşile întredeschise, Gilda Vălcan 

 

 

 

http://proarta.files.wordpress.com/2011/09/bine-te-am-ratacit.jpg
http://proarta.wordpress.com/proiecte/2011/10/26/259/
http://proarta.files.wordpress.com/2011/10/afis-valcan-24.jpg
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Vineri, 28 octombrie 2011, la Joc secund, în compania autoarei şi a prietenilor ei, Pro Arta şi 

Humanitas, Joc secund au organizat lansarea cărţii Cu uşile întredeschise de Gilda Vălcan. 

 
Târg caritabil pentru Andreea  

   

 
 

În perioada 15 – 18 decembrie 2011, la centrul comercial Galleria, Inspectoratul Şcolar Arad, 
Asociaţiile Pro Arta şi Gifted Children au organizat un târg de Crăciun în cadrul căruia s-
au vândut felicitări şi ornamente realizate de elevi. Copiii prezenţi la târg au avut ocazia să 
participe la un atelier de ornamente de Crăciun sau să le fie pictată faţa. Banii obţinuţi din 
aceste acţiuni vor fi dăruiţi micuţei Andreea care suferă de o  incapacitate locomotorie, iar 
musculatura ei nu se dezvoltă în ritmul natural neputându-se bucura de copilărie 
împreună cu cei de vârsta ei.  
Evenimentul a fost posibil datorită cadrelor didactice implicate şi entuziaştilor elevi 
voluntari de la Colegiul Tehnic. Parteneri: Revista Preparandia, Colegiul Tehnic de 
Construcţii şi Protecţia Mediului Arad, Şcoala Generală ,,Mihai Eminescu” Arad, Grupul 

http://proarta.wordpress.com/proiecte/2011/10/26/259/
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Şcolar ,,Ion Creangă” Curtici, Grădiniţa P.P. nr. 11 Arad şi Direcţia de Dezvoltare şi 
Asistenţă Comunitară Arad.  
  

Anul  2012 

Aradul în culori  
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Pe data de 29 martie 2012, a avut loc prima ediţie a şirului de evenimente inedite reunite 

sub titlul Aradul în culori. 30 de oameni de toate vârstele care, poate, atunci s-au văzut 

pentru prima dată s-au întâlnit în Parcul Copiilor şi au cântat până după lăsarea 

întunericului melodii şi refrene cunoscute. Buna dispoziţie a umplut spaţiul, participanţii s-

au aşezat relaxaţi pe pături întinse pe iarbă, totul desfăşurându-se într-o manieră dominată 

de optimism, libertate, spontaneitate şi non-comformism. Aceste acţiuni au ca scop 

promovarea activităţilor în aer liber, stimularea creativităţii, promovarea tinerelor talente şi 

reunirea unor oameni cu preocupări şi interese comune.   

 
 
Târg caritabil de Paşte 
 

 
 
Între 12 şi 14 aprilie 2012, între orele 10 şi 22 asociaţiile Amvest, Pro Arta, Gifted Children 
au organizat un Târg caritabil de Paşte la Galleria Arad cu vânzare de felicitări, icoane pe 
sticlă şi ornamente specifice sărbătorilor pascale realizate de copii. Au avut loc work-shop-
uri de confecţionat felicitări, vopsit ouă şi pictură. Banii adunaţi în această perioadă au fost 
donaţi unor centre pentru copii cu dizabilităţi. 
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Şcoala de vară 

 
Proiectul a fost realizat in parteneriat cu Asociaţia Gifted Children şi Asociaţia Pro Arta, 
organizaţii care şi-au unit forţele dorind să ofere un sprijin părinţilor şi, în acelaşi timp, 
copiilor modalităţi practice de a petrece vacanţa mare, nu departe de educaţie şi şcoală, 
păstrând spiritul distracţiei in rândul celor mici. 
Module disponibile – limba engleză , limba germană, limba italiană, limba maghiară, 
matematică distractivă , atelier de arte (pictură, obiecte hand-made, origami), aerobic, 
teatru, canto, atelier de bucătărie, atelier de dezvoltare personală, activităţi sportive şi 
excursii. 
 
Ziua limbilor străine   
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Sărbătorind diversitatea lingvistică, Cartea de Nisip împreună cu Asociaţia Culturală Pro 
Arta au organizat evenimentul Ziua limbilor străine, duminică, 30 septembrie 2012, la 
librăria Cartea de Nisip, între orele 16.00-20.00 încurajându-i pe timişoreni să înveţe cât mai 
multe limbi străine şi să fie cât mai deschişi la diversitatea culturală. 

Anul  2013 

Horă mare-n Galleria 

 

         

Pe 24 ianuarie 2013, cu prilejul Zilei Unirii, în Complexul Galleria Mall a avut loc o lecţie 
de istorie mai puţin convenţională. Din program au facut parte Corul Liceului 
Pedagogic ,,Dimitrie Ţichindeal“, elevii Şcolii de Aplicaţie a liceului – clasa a III-a B - înv. 
Cornelia Demian, Formaţia de dansatori de la Buteni, jud.Arad, coordonaţi de prof. Pavel 
Moş, instructor Andrei Şandru şi Ansamblul „Florile Mureşului” de la Vladimirescu.  

http://arq.ro/?s=2013
http://arq.ro/?s=Galleria%20Mall
http://arq.ro/?s=loc
http://arq.ro/?s=istorie
http://arq.ro/?s=program
http://arq.ro/?s=Buteni
http://arq.ro/?s=Arad
http://arq.ro/?s=instructor
http://arq.ro/?s=Florile
http://arq.ro/?s=Vladimirescu
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Alături de participanţi au fost şi asociaţiile Pro Arta, Gifted Children şi Amvest, care au 
pregătit materiale de colorat şi decupat pentru copiii prezenţi.  Prezentatoarea momentului 
artistic a fost Nicoleta Pavel, realizatoarea emisiunii ,,Mă-ntorc cu drag în satul meu”, de la 
InfoTv.  

Simpozionul naţional cu participare internaţională Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea 

și intervenția psihoeducațională, Ediţia a II-a, Arad, 7 iunie  2013 

 

Lecţie interactivă despre bărbaţi şi femei  5 iulie în cafeneaua Les Deux Magots, Arad 

 

O lecţie interactivă despre femei şi bărbaţi cu o temă incitantă, ,,Cum e să fii femeie?” pe 

baza cărţii cu titlu omonim, un dialog între Alex Ştefănescu şi Lia Faur. Invitate: Oltea 

Blaga (actriţă), Lia Faur (scriitoare) şi Anca Giura (blogger). 

http://arq.ro/?s=Gifted%20Children
http://arq.ro/?s=Amvest
http://arq.ro/?s=materiale
https://proarta.wordpress.com/2013/07/02/lectie-interactiva/
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Moodle Moot România  19-24 august 2013 în Brașov, Universitatea Transilvania din 

Brașov 

 
Evenimentul a fost adresat mediului universitar, preuniversitar, companiilor de training și 

formare profesională, ONG-urilor și instituțiilor publice care folosesc sau şi-au dorit să 

folosească platforma Moodle ca mediu online de instruire și evaluare. 

Agenda a cuprins studii de caz, exemple, dezbateri, ateliere practice și cursuri. 

Artă pentru stele 

Colaboratorii noştri din Luduş au organizat în data de 21 noiembrie 2013,  ora 18.00, în sala 

de conferinţe a hotelului Sabis o licitaţie de obiecte de artă în sprijinul proiectului 

Observatorul astronomic Luduş. 

https://proarta.files.wordpress.com/2013/04/01.png
http://proarta.wordpress.com/2013/11/18/arta-pentru-stele/
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The IMPROvise Project 

Concert de pian-experiment bazat pe improvizaţie, Kovacs Levente, 29 noiembrie 2013, ora 

19.00, Casa de Cultură Luduş 

http://proarta.wordpress.com/2013/11/18/the-improvise-project/
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CHRISTMART – Expoziţie de artă cu vânzare, 5-18 decembrie 2013 
 

 

 

http://proarta.wordpress.com/2013/12/05/christmart-expozitie-de-arta-cu-vanzare-5-18-decembrie-2013/
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Anul 2014 

Simpozionul naţional Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția 

psihoeducațională, Ediţia a III-a, Arad, 7 martie  2014 
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WOOD&STONE, spectacol de sculptură mecanică, Luduş, 14 martie 2014 
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Sprijinirea tinerilor talentaţi – Grafitti, Arad, 9 aprilie 2014 

 

 

 



Asociaţia „Pro Artă, Dezvoltare şi Cunoaştere”      
Nr. Înreg. Reg. Asoc. 453/325/2009  
CIF 25056996     
www.proarta.wordpress.com 

Email: asociatiapro@gmail.com 

Tel.: 0740253355 

   

 23 

Bucurii de sărbători pentru copii nevoiaşi, Arad, 10 aprilie 2014 

 

 

 

Proiecte 2013-2014 al nivel regional şi naţional care se continuă şi în anul următor: 
Cel mai amplu proiect: „ÎMPREUNĂ FACEM ŞCOALA ALTFEL” aprobat la secţiunea 
ONG de Ministerul Educaţiei Naţionale (link vizualizare diverse documente de aprobare 
de la minister: https://scoalaaltfel.moodle.ro/course/view.php?id=14). Link-ul site-ului 
proiectului: https://scoalaaltfel.moodle.ro/. Perioadă de desfăşurare (de la lansarea 

https://scoalaaltfel.moodle.ro/course/view.php?id=14
https://scoalaaltfel.moodle.ro/
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proiectului până la final) 1 februarie-31 mai 2014. Activităţi propriu-zise: 7-11 aprilie 2014, 
săptămâna „Şcoala Altfel” (se va continua şi în 2014-2015). Număr participanţi (utilizatori 
înregistraţi pe site): 1705 elevi şi profesori din întreaga ţară. Pagina de socializare a 
proiectului: https://www.facebook.com/impreunafacemscoalaaltfel . 

 
  

  
 
 
TABĂRĂ NAŢIONALĂ MOODLE – ŞCOALĂ DE IARNĂ MOODLE: desfăşurată în 
perioada 3-8 februarie 2014 simultan la Oneşti, Cluj şi Hunedoara. Link pentru detalii: 
https://edu.moodle.ro/course/view.php?id=667 (se va continua şi în 2014-2015) 
 

https://www.facebook.com/impreunafacemscoalaaltfel
https://edu.moodle.ro/course/view.php?id=667
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CLUBUL UTILIZATORILOR MOODLE – proiect judeţean desfășurat în judeţul Bacău. 
Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul întregului an şcolar. Link pentru detalii: 
https://edu.moodle.ro/course/view.php?id=842 (se va continua şi în 2014-2015) 
 
Concursul regional CONTIC înscris în calendarul activităţilor educative regionale şi 
interjudeţene pentru anul 2014. Se va continua şi în 2014-2015, ca ediţie internaţională. 
 
ŞCOALA DE VARĂ: SĂ ÎNVĂŢĂM ISTORIA LA CASTEL! – proiect judeţean cu avizul 
I.S.J. Hunedoara, desfăşurat în perioada 27-29 iunie 2014 la Castelul Corvinilor din 
Hunedoara. Link pentru detalii: https://istorialacastel.moodle.ro/ (se va continua şi în 
2014-2015) 
Pagina de socializare a proiectului: https://www.facebook.com/istorialacastel  
Link detalii: https://edu.moodle.ro/course/view.php?id=808 (se va continua şi în 2014-
2015) 
 

https://edu.moodle.ro/course/view.php?id=842
https://istorialacastel.moodle.ro/
https://www.facebook.com/istorialacastel
https://edu.moodle.ro/course/view.php?id=808
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Un proiect amplu poate fi considerat REŢEAUA EDU MOODLE ROMÂNIA care este o 
reţea a şcolilor din învăţământul preuniversitar (peste 500 înscrise), cu numeroase proiecte, 
concursuri şi activităţi.  
 

MoodleMoot România  18-23 august 2014, Cluj-Napoca 

-întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este 

organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și 

pedagogică. 

MoodleMoot România 2014 este un eveniment anual având ca principal obiectiv schimbul 

de experienţe între utilizatorii platformei de e-learning Moodle. Învăţarea în societatea 

cunoaşterii devine continuă atât pentru cel care predă cât şi pentru cel care asimilează 

informaţia. Prin acest eveniment dorim să promovăm tehnologiile societăţii informaţionale, 

proiectele de cercetare, utilizarea soluţiilor de e-Learning şi management educaţional 

modern. 
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The moon & friends - 24 septembrie 2014  
-un mod alternativ de a promova astronomia în cadrul unei prezentări de modă Fashion 
Adiction 2014, Târgu Mureş. 
-un proiect Attila Simon Art Studio în colaborare cu Societatea Astronomică Română de 
Meteori - SARM şi Asociaţia  Pro Arta. 

 

https://www.facebook.com/sarm.ro
https://www.facebook.com/sarm.ro
https://www.facebook.com/pro.arta
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