COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE‟ TG. NEAMȚ
TRĂIASCĂ ROMÂNIA DODOLOAȚĂ!

Activitățile proiectului
Activitate

1

Prezentarea proiectului
educațional Trăiască

România dodoloaţă! La
consfătuirea
profesorilor de istorie,
pe sit-ul școlii

Loc de
desfășurare/
termen

Organizatori/
participanți

Coordonatorii de
Septembrie 2017 proiect
C.N.S.M. Tg.
Neamț

2

Și eu sunt Românîncheierea acordurilor de
parteneriat între unitățile
școlare participante la
proiect

Octombrie 2017
Unități școlare
din jud, Neamț

Coordonatori de
proiect, directori
de unități școlare,
cadre didactice

3

24-29 nov. 2017
Coordonatori de
Trăiască România
dodoloaţă! – desfășurarea Unitățile școlare proiect, directori
activităților în unitățile
școlare implicate în proiect
după aceleași repere

implicate în
proiect

de unități școlare,
profesorii de
istorie zonă și alte
cadre didactice

4

Prezentarea Jurnalului de
proiect- Vizionarea
materialelor cu activitățile
desfășurate în unitățile
școlare implicate în proiect

Sala de
festivități
CNSM/ 24 ian.
2018

Cadrele didactice
participante la
proiect, elevi,
părinți,
reprezentanți ai
comunității locale

5

Schimb de bune practiciPrezentarea activităților
desfășurate în alte școli

Februarie 2018
Unitățile școlare
implicate în
proiect

Coordonatori de
proiect, directori
de unități școlare,
cadre didactice

COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE‟ TG. NEAMȚ
TRĂIASCĂ ROMÂNIA DODOLOAȚĂ!

Repere de activitate 24-29 noiembrie 2017
Activitate

1

Loc de
desfășurare/
termen

Organizatori/
participanți

Festivitate de deschidere a
activităților proiectului,
Sălile de clasă
lecturarea fragmentului
CNSM Tg.
literar Trăiască România Neamț/ 24 nov
2017, 800- 900
dodoloaţă! De Lucian

Coordonatorii de
proiect, cadrele
didactice
participante la
proiect

Blaga
2

România în imaginirealizarea de colaje și
machete, fotografii,
obiecte decorative și
desene cu însemnele
României

Sălile de clasă
CNSM Tg.
Neamț / 24-29
nov. 2017

Prof. diriginți/
Învățători/
consiliul elevilor

3

1 decembrie 1918-

Sala de
festivități corp
A CNSM Tg.
Neamț / 29
nov.2017,

Prof. Manole
Luminița/profesorii
de istorie zonă

4

Portul tradițional al
românilor- prezentare de
costume poulare românești

29 nov 2017/
sala de sport,
CNSM Tg.
Neamț 1045 -1115

Prof. diriginți/
învățători

5

În zi de sărbătoarePrezentarea unui program
artistic dedicat Zilei
Naţionale a ROMÂNIEI

Sala de
festivități,
CNSM Tg.
Neamț /29
nov.2017

Prof. Irina Cecilia,
prof. Szekeres
Blaziu /profesorii
de istorie zonă

