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EXTRAŞCOLAR 
Elevii maramureşeni au învăţat bunele maniere prin 

intermediul unui proiect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sute de elevi de la mai multe şcoli din judeţ au învăţat cum să se comporte în 
societate prin realizarea unor proiecte inedite, care au fost prezentate astăzi, 1 aprilie, în 
cadrul proiectului educaţional „Bunele maniere, ieri şi azi”. Echipajele formate din mai 
mulţi tineri au realizat scenete, filmuleţe în care au interpretat diferite roluri, dar şi 
cântece în ale căror versuri au prezentat bunele maniere şi modul în care utilizarea 
acestora schimbă percepţia asupra unei persoane.  
 
  Proiectul „Bunele maniere, ieri şi azi” a ajuns anul acesta la cea de-a doua ediţie. Dacă 
tema centrală de anul trecut a fost „Cei şapte ani de acasă”, competiţia din acest an a atras 
atenţia asupra modului în care oamenii se comportă în viaţa de zi cu zi.  
 
„Tema ediţiei a doua este «Cum ne comportăm». Am plecat de la prima ediţie, cu «Cei 7 ani de 
acasă» şi am ajuns să ştim «Cum să ne comportăm». Au avut deosebite activităţi, au realizat 
filmuleţe, prezentări, colaje au făcut, elevii au fost chiar dornici să prezinte activităţile acestea, 
mai ales scenetele şi filmuleţele cu «Aşa da» şi «Aşa nu». Chiar am fost surprinsă că elevii au 
ştiut să puna unele lucruri în practică, s-au documentat, au dorit să afle cât mai multe 



lucruri noi legate de felul cum ne comportăm şi chiar au venit ei cu unele propuneri”, a 
precizat coordonatoarea proiectului, Dorina Miclăuş.  
 
  Scopul acestei activităţi extraşcolare este acela de a le arăta elevilor de pe băncile şcolii 
ce trebuie să facă, dar şi ce comportamente trebuie să evite la scoală, pe stradă, în mijloacele de 
transport sau într-o instituţie publică. Fiecare echipă s-a străduit să realizeze o prezentare cât 
mai reuşită, surprinzând comportamente uzuale din viaţa cotidiană, dar şi idealuri despre ce 
înseamna bunele maniere.  
 
  „Noi, cei de la Colegiul Naţional «Mihai Eminescu», am avut trei proiecte: un proiect 
power point, un filmuleţ şi un cântecel. Toate au fost făcute de noi, aceste materiale au fost 
alese în urma unui concurs. În primul rând, un om manierat trebuie să ştie să se comporte, 
politeţea, respectul, toleranţa, răbdarea, toate acestea ar trebui să fie calităţile unui om manierat”, 
a explicat o eleva, Anca Anastasia Pop.  
 
  „A fost usor, noi toţi colegii am improvizat pe moment şi, până la urmă, ne-a plăcut 
rezultatul final. Aceasta scenetă a avut scopul de a arăta două momente într-o zi normală la 
prim ărie: unul a fost bun, celălalt n-a fost la fel de bun, am vrut să arătăm cum ar trebui să se 
poarte şi cum nu ar trebui să se poarte angajaţii dintr-o instituţie”, a povestit un alt elev, Ştefan 
Enache.  
 
  La finalul întâlnirii de astâzi, echipele participante au primit căr ţi, iar profesorii 
coordonatori au fost recompensaţi cu diplome. Organizatorii au arătat că ediţia de anul viitor a 
proiectului va avea ca temă „Codul bunelor maniere, ieri şi azi”.  
 
  10 unităţi de învăţământ au participat la concurs, printre acestea fiind Colegiul 
Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Colegiul Tehnic 
„Transilvania”, dar şi şcoli din alte localităţi, precum Liceul „Traian Vuia” din Tăuţii M ăgherăuş 
sau Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” din Târgu Lăpuş. Totodată, la proiect au luat parte şi 
reprezentanţi ai Facultăţii de Litere, din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.  
 
  Proiectul educaţional extracurricular a fost realizat de organizaţia non-
guvernamentala „Comunicaţi prin noi”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic şi Primăria 
Municipiului Baia Mare.  
 


