
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

  

Conștientizarea rolului reprezentat de MAREA UNIRE în 

dezvoltarea României moderne.  

 

 

 

1. Reactualizarea memoriei colective privind locurile, evenimentele, personalitățile 

MARII UNIRI; 

 2. Cultivarea valorilor cetățeniei active;  

3. Revitalizarea sentimentului patriotic și a identității naționale în rândul elevilor;  

  

15 noiembrie 2017 – 5 decembrie 2018; 

 

  

 

elevii, personalul didactic și didactic auxiliar, părinții din comunitatea Pipirig 

 

 

 



*Primăria Comunei Pipirig; 

*Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

*Asociația Veteranilor de Război; 

*Asociația ,, Sfânta Teodora de la Sihla,, Târgu- Neamț 

*Biserica ,, Catedrala Munților ,, Pipirig 

*Parohia ,, Sfântul Nicolae,, Pipirig nr.2 

*Parohia Stînca; 

*Parohia Boboiești 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:  
 Modalitatea de evaluare:discuţii purtate cu membrii comunităţii, reprezentanţi ai 

oficialităţilor locale, judetene, chestionare, autoevaluare, raport final. Indicatorii de evaluare sunt 

reprezentaţi de: numărul de participanţi, expoziţia realizată, articolele scrise în revista şcolii, 

numărul de premii  obţinute. 

 

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare din timpul 

implementării proiectului: 
Activităţile de promovare /mediatizare şi diseminare pe care le propunem in timpul 

desfăşurării proiectului sunt: 

*articole în presa locală; 

*realizarea unui CD/ DVD cu imagini si inregistrari din timpul concursului; 

* mediatizarea pe postul local de televiziune,didactic.ro, isjneamt.ro, ccdneamt.ro 

 

 

Valoarea totală a proiectului: 5000 lei 

 



NR. 
CRT. 

ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESURSE 
FINANCIARE 

RESPONSABILI INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

TERMENE 

1. ,, Viață  în război,, -expoziție 

foto-documentară 

Elevi, cadre 

didactice, 

veterani de 

razboi, 

reprezentanți 

ai 

comunității 

Panouri 

expozitionale,  

Diplome 

pentru 

participant, 

pliante 

500 lei Director,  

Prof. Grămadă 

Elisabeta 

Consiler 

educativ, 

Director 

adjunct prof. 

Sângeap 

Nadia Mihaela 

Prof. Trifan 

Ovidiu 

Invatatori 

Diriginti 

-o expozitie 

foto 

documentară 

realizată 

-numrul de 

fotografii 

colectionate; 

Numărul 

diplomelor 

acordate; 

-1 aparitie in 

presa locală 

Decembrie 

2017 

2. ,, România Mare,,- concurs 

adresat cadrelor didactice și 

elevilor , cuprinzând creații 

literare, creații plastice/ 

colaje, fotografie 

Elevi, cadre 

didactice, 

veterani de 

razboi, 

reprezentanți 

ai 

comunității 

Panouri, 

lucrari 

plastic, 

forografii, 

Ecusoane , 

diplome 

600 lei Director,  

Prof. Grămadă 

Elisabeta 

Consiler 

educativ, 

Director 

adjunct prof. 

Sângeap 

Nadia Mihaela 

Prof. Istrate 

Stejarel 

Invatatori 

Diriginti 

-nr. lucrarilor 

literare realizate 

-nr. colajelor , 

fotografiilor 

przentate 

-nr. participant 

-nr. premii 

obținute 

 

Ianuarie2018-

februarie 

2018 



3. Simpozionul national ,, 

Bunicul meu, eroul meu,, 

Elevi, cadre 

didactice, 

veterani de 

razboi, 

reprezentanți 

ai 

comunității, 

reprezentanți 

din țară și 

străinătate 

Panouri, 

ecusoane 

Diplome 

mape 

1100 lei Director,  

Prof. Grămadă 

Elisabeta 

Consiler 

educativ, 

Director 

adjunct prof. 

Sângeap 

Nadia Mihaela 

Prof. Ilie 

Valentina 

-Nr. participant; 

-nr. premiilor 

obținute 

-1 aparitie în 

presa locala 

Aprilie 2018-

mai 2018 

4. ,, Eroi au fost, eroi sunt încă,,-

activitate desfășurată în 

parteneriat cu biserica la 

monumentele eroilor din 

localitate 

Elevi, cadre 

didactice, 

veterani de 

razboi, 

reprezentanți 

ai 

comunității 

locale 

Ecusoane 

Diplome 

Coronae  

500 lei Director,  

Prof. Grămadă 

Elisabeta 

Consiler 

educativ, 

Director 

adjunct prof. 

Sângeap 

Nadia Mihaela 

Prof. Trifan 

Ovidiu 

Prof. Ilie 

Valentina; 

Prof. Istrate 

Stejarel 

-nr. elevilor 

participant 

-1 program 

artistic închinat 

eroilor 

-1 album cu 

imagini; 

-1 articol de 

presa 

Mai 2018 

5. ,,Descoperă  monumente 

românești,,- concurs național 

Elevi, cadre 

didactice, 

reprezentanți 

Diplome  

Ecusoane 

Mape 

1000 lei Director,  

Prof. Grămadă 

Elisabeta 

-nr. elevilor 

participanti; 

Mai 2018-  

iunie 2018 



ai 

comunității, 

reprezentanți 

din țară 

Benere  Consiler 

educativ, 

Director 

adjunct prof. 

Sângeap 

Nadia Mihaela 

Director 

adjunct, prof. 

Vatamanu 

Crsitian 

-nr. premii 

obținute 

-articole in 

presa locala 

 

5. ,, Ambasadorii limbii române 

în școli,, -proiect de 

parteneriat cu Liceul 

Prometeu din Republica 

Moldova 

Elevi, cadre 

didactice, 

veterani de 

razboi, 

reprezentanți 

ai 

comunității, 

reprezentanți 

din țară , 

Invitați din 

străinătate 

Diplome 

cd-uri 

mape 

ecusoane 

baner  

1300 lei Director,  

Prof. Grămadă 

Elisabeta 

Consiler 

educativ, 

Director 

adjunct prof. 

Sângeap 

Nadia Mihaela 

Director 

adjunct, prof. 

Vatamanu 

Crsitian 

-1 protocol de 

parteneriat 

incheiat 

-nr. elevilor 

participant 

-nr. lucrarilor 

realizate 

-1 album cu 

fotografii 

 

Septembrie 

2017-iunie 

2018 

6. ,,Din respect pentru țară 

sădește un pom,,- actiune de 

plantare de pomi 

Elevi, cadre 

didactice, 

reprezentanti 

Ocolul 

Silvic 

Puieti 

pliante 

500 lei Director,  

Prof. Grămadă 

Elisabeta 

Consiler 

educativ, 

Director 

-nr. elevilor 

participant 

-nr. puieti 

plantati 

Pe parcursul 

anului scolar 

2017-2018 



adjunct prof. 

Sângeap 

Nadia Mihaela 

Director 

adjunct, prof. 

Vatamanu 

Crsitian 

Invatatori; 

diriginti 

ECHIPA DE PROIECT: 

Director,Prof. Grămadă Elisabeta 

Consilier educativ, Dir. Adjunct-Prof. Sângeap Nadia-Mihaela 

Director adjunct, Prof. Vatamanu Cristian 

Prof. Ilie Valentina 

Prof. Trifan Ovidiu 

Prof. Istrate Stejarel 

Ivațătorii 

Diriginții claselor 

 


