Proiecte educative derulate pe parcursul mai multor ani
NR.
CRT.

DENUMIREA
PROIECTULUI
EDUCATIV

PARTENERI

OBIECTIVE

RESPONSABILI

- 20 % din elevii de clasa a XI-a, matematică-informatică, să
fie echipaţi cu competente IT de ultim moment,
competente lingvistice şi interculturale, relevante pe piaţa
muncii la nivel naţional şi european, în cursul anului şcolar
2017-2018.
- Echiparea a celor 24 de elevi beneficiari cu competente
antreprenoriale în vederea creşterii şanselor de integrare pe
piaţa muncii, în regim part-time imediat după terminarea
studiilor liceale, pe durata studiilor universitare;

Key Skills for Web
Developers (KSWD)
1.

2016-1-RO01KA102-024204

Stagiu de practică în
Nottingham (UK), organizat
de compania Go Digit All

- Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind valorile europene şi
oportunităţile oferite de programul Erasmus+ pentru 80%
dintre cadrele didactice şi 50% din elevii unităţii, în decursul
anului şcolar 2017-2018;

prof. Olariu Mihaela

- Elaborarea unei strategii de calitate care să poată fi
utilizată în cadrul diferitelor proiecte care implică activităţi
de învăţare/mobilitate pt. elevi;
- Realizarea de către elevi a unui nou site al instituţiei şi
implicarea celor 24 de elevi beneficiari în activitatea de
promovare online a școlii, în vederea creşterii vizibilităţii
acesteia;
- Realizarea unui acord între şcoala şi partenerul Go Digit All
care să reprezinte un cadru de cooperare pe termen mediu
şi lung (2017-2020)

2.

"Friends without
frontiers"

College "Anne Frank" St.
Just-St Rambert, Franţa

-

să utilizeze exclusiv limba engleză
să creeze un blog în limba engleză
să realizeze prezentări ale familiilor proprii, scolii,
oraşului şi regiunii din care fac parte;

Prof. Ichim Ana-Alina

- să se adapteze la stilul de viaţă francez/român;
- să întreţină principiul de „fair play" în cadrul
concursurilor internaţionale;
- să evidenţieze caracteristicile etnografice ale zonei
din care provin.

-

3.

4.

5.

Stars over Europe

Programul Junior
Achievement
Romania

Proiectul naţional
„Olimpicii
Cunoaşterii”

Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale (ANPCDEFP)
I Spoleczne im. Unii
Europejskiej w Zamosciu,
Zamosc, Polonia

Liceo Statale Giorgio Dal
Piaz, in Feldre, Italy
Prof. Dr. Ilhan Kilicozlu Fen
Lisesi, Kirşehir, Turcia
8th Gymnasio Volou, Volos,
Grecia

-

-

-

Promovarea diversităţii culturale europene;
Dezvoltarea la elevi a sentimentului de
apartenenţă la Uniunea Europeană;
Stimularea interesului elevilor pentru studiul
astronomiei, fizicii, limbilor străine, istoriei şi
literaturii;
Susţinerea elevilor în îmbunătăţirea unor
aptitudini în IT şi iniţierea lor în domeniul
Prof. Margine Adina-Raluca
observaţiilor astronomice de bază, a muncii de
documentare în vederea obţinerii de informaţii
relevante din diferite surse, precum şi a
prezentării rezultatelor muncii lor.
Dezvoltarea aptitudinilor elevilor pentru pentru
documentare şi informare, pentru planificarea şi
derularea unei munci în echipă dusă dincolo de
frontiere prin intermediul tehnicii
informaţionale

-Ministerul Educaţiei
Naţionale
- Junior Achievement Young
Entreprise

- să dezvolte abilităţi pentru carieră şi viaţă la elevi

Prof. Iosub Maria,
Căpitanu Carmen

- Asociaţia Olimpicii
Cunoaşterii

- să asigure organizarea şi derularea proiectului în
şcoală;
- să prezinte proiectul în rândul elevilor şi cadrelor
didactice;
- să respecte regulamentul proiectului;
- să menţină permanent legătura cu asociaţia şi să
solicite informaţii.

Prof. Bocăneţ Daniela

6.

Bursa locurilor de - Agenția Județeană pentru
muncă
pentru Ocuparea Forței de Muncă
absolvenţi
Neamț

7.

Ofertă
educaţională

Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi.
Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei, Iaşi

-să desfăşoare activităţi de colaborare;
-să organizeze evenimente comune;
-să ofere posibilitatea promovării prin afişe, materiale,
spot-uri video a proiectelor de educaţie

Prof. Moroşanu Dorin

8.

Festivalul
Internaţional de
Muzică Uşoară
pentru Copii Volare

Asociația Culturală STAR
Piatra-Neamț

-Să permită participarea elevilor eligibili la activităţile
stabilite în protocol;
-să pună la dispoziţie săli pentru desfăşurarea
spectacolului;
-să permită afişarea în şcoală a afişelor şi altor
materiale publicitare în unitatea şcolară.

Prof. Radu Anca-Livia

-Să prezinte bursa locurilor de muncă;
-să asigure o locaţie corespunzătoare pentru
desfăşurarea activităţii

Prof. Moroşanu Dorin

• Liceul Teoretic „Ioan

9.

„Identitate şi
spiritualitate
românească”

Slavici” Panciu, judeţul
Vrancea, director prof.
Andrei-Igor Manovici,
responsabil proiect, prof.
Liliana Popa;
• Colegiul Naional „Spiru
Haret”, Tecuci, județul Galați,
director prof. Ion Grecu,
responsabil proiect Mihaela
Arhip;
• Şcoala Gimnazială “Al. I.
Cuza”, Podu Iloaiei, Iaşi,
director prof. Zmău Ionela,
responsabil proiect Parmena
Orzetic;

• Seminarul Teologic
Ortodox ,,Veniamin
Costachi”, M-rea Neamţ,
director pr. prof. Ioan
Mihoc, responsabil proiect,
pr. prof. Mihail Daniliuc;

-

-

-

Promovarea valorilor româneşti prin educaţie
formală şi informală;
Evidenţierea dimensiunii universale a culturii
româneşti;
Recuperarea unui sentiment al demnităţii
naţionale în inimile elevilor noştri prin evocarea
unor modele culturale şi ştiinţifice
Crearea unor abilităţi intelectuale imediate la
elevi: arta dialogului prin dezbateri, exerciţiu de
jurnalism şcolar prin publicarea unor articole în
revistele proiectului, creativitatea, gândirea
critică etc.
Conştientizarea consecinţelor adoptării unui
comportament moral ridicat, atât în viaţa
particulară, cât mai ales în cea socială.

Prof. Corduneanu Anca

• Liceul Teologic Ortodox
,,Cuv. Parascheva”, M-rea
Agapia, director pr. prof.
Asofiei Monica, responsabil
proiect, prof. Carmen
Pîrleciu;
• Liceul Tehnologic Oglinzi,
director prof. Laviniu
Constantin Apostoae,
responsabil proiect, prof.
Gigel Bârliba;
• Liceul Tehnologic „Ion
Creangă” Pipirig, director
prof. Elisabeta Grămadă,
responsabil proiect, prof.
Valentina Ilie;
• Primăria Oraşului TârguNeamţ;
• Casa Culturii „Ion
Creangă”, Târgu Neamţ,
director prof. Ioan Gugiu;
• Biblioteca Orăşenească
Tg. Neamţ, bibliotecar Lidia
Haret Richter;
• ONG - Asociaţia
Ecoturistică ,,EcoClub20Ozana”, Vânători Neamţ,
jud. Neamţ, preşedinte,
prof. Ioan Pipirigeanu.

-

-

10.

,,NU RENUNŢA LA
VISELE TALE! ELE ÎŢI
DAU VIAŢĂ.’’

Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane –
Centrul Regional Bacău
Inspectoratul Județeande
Poliție Neamț
Poliția orașului Tg. Neamț

-

-

-

11.

Incluziunea
copiilor cu CES în
instituţiile de
învăţământ
preuniversitar

Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă, Tg.
Neamț

-

-

Cunoaşterea cadrului legislativ ce
reglementează prevenirea / combaterea
fenomenului traficului de persoane,
Cunoaşterea etapelor traficului de persoane,
persoanele implicate în procesul de traficare –
victima / traficantul / clientul / transportatorul /
recrutorul,
Diferenţierea dintre infracţiunea de trafic de
persoane şi prostituţie,
Identificarea a cel puţin 4 dintre indiciile care
pot anticipa expunerea la pericolul de a deveni
victimă a traficului de persoane,
Importanţa implicării poliţiei, şcolii, bisericii,
primăriei, în prevenirea şi combaterea traficului
de persoane,
Prezentarea cauzelor şi condiţiilor care
determină apariţia şi menţinerea fenomenului
Să manifeste compasiune sinceră faţă de
victimele traficului de persoane.

Prof. Ioniță Elena

dezvoltarea capacităţilor instituţionale (a
tuturor tipurilor de resurse: informaţionale,
materiale, financiare, umane, de timp) ale
sistemului educaţional astfel ca acesta să poată
satisface nevoile educaţionale ale fiecărui copil
într-un mediu bazat pe toleranţa faţă de
diversitate;
crearea şanselor egale şi a oportunităţilor reale
de obţinere a studiilor medii de cultură generală
şi profesionale pentru copiii cu cerinţe educative
speciale:
valorificarea potenţialului instituţiilor de
învăţământ de cultură generală şi a instituţiilor
speciale de învăţământ, optimizarea reţelei
acestor instituţii pentru incluziunea şcolară şi
socială a copiilor cu CES.

Prof. Iosub Maria

-

12.

13.

,,ŞCOALA DE
VARĂ- Program
de Excelenţă”,

Metanoia
Părintelui Cleopa

Primăria Orașului TîrguNeamț; Biblioteca
Orășenească Tîrgu-Neamţ;
Casa Culturii ,,Ion Creangă”
Tg. Neamţ; Fundaţia
Filantropică ,,Omenia”;
Colegiul Tehnic ,,Ion
Creangă” Tg. Neamţ; Liceul
Tehnologic ,,Ion Creangă”
Pipirig; „Şcoala
Doamnească ,,Grigore
Ghica Vodă” Tîrgu-Neamţ;
Şcoala Gimnazială ,,Ion
Creangă” Tg. Neamţ; Liceul
Tehnologic ,,Arh. Chiriac
Nicolau” Vînători-Neamţ;
Liceul Tehnologic Petricani

Protopopiatul Tg. Neamţ;
Primăria Tîrgu Neamţ;
Mănăstirea Sihăstria
Biblioteca Orășenească
Tîrgu-Neamţ

-

-

Informarea şi sensibilizarea societăţii pentru
acceptarea copiilor cu CES ca egali în drepturi.
Pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice
pentru educaţia incluzivă în cadrul formării
profesionale iniţiale şi continue.

cunoaşterea istoriei, a tradiţiilor locale şi a
valorilor spirituale;
exersarea unor replici teatrale şi a unor piese
valoroase pe scena Casei de Cultură;
organizarea unor activităţi din aria curriculară
ştiinţe, dar şi exersarea unor jocuri, cântece
folosind engleza sau franceza;
aplicarea în practică a cunoştinţelor de ştiinţă,
artă, sport şi cunoaşterea mediului;

a. cognitive: înţelegerea noţiunilor istorice, a
semnificaţiei onomasticii şi a valorilor spirituale şi
istorice locale; cunoaşterea vieţii şi a tradiţiilor
spirituale din zona Neamţ, a vieţii şi a activităţii
oamenilor din zona binecuvântată de Dumnezeu
prin construirea unor mănăstiri; descoperirea
identităţii spiritualele româneşti, a obiceiurilor şi a
modelelor locale; valorificarea activităţii de
cercetare prin revigorarea tradiţiilor şi a
specificului local;
b. afective: formarea unor sentimente de admiraţie
şi apreciere faţă de valorile creştine şi pentru
istoria locală, pentru valorile şi personalităţile

Prof. Ichim Ana-Alina

Prof. Cucoș-Grigore Adina

spirituale; formarea capacităţii de preţuire a
faptelor şi învăţăturii creştine, a pioşeniei în faţa
Cuvioşilor Părinţi; stabilirea şi dezvoltarea unor
relaţii de prietenie şi colaborare între membrii
grupului; formarea şi dezvoltarea competenţelor
de comunicare şi dialog, de întrajutorare şi
competiţie, dezvoltarea empatiei faţă de valorile
morale şi spirituale, a toleranţei faţă de
diversitatea religioasă şi a modelelor spirituale;
c. psihomotorii: participarea tinerilor la activităţi de
cercetare-documentare în biblioteci, arhive;
excursii tematice în zona mănăstirilor din judeţul
Neamţ; acţiunea de protejare a mediului ambiant
şi de conservare a bunurilor materiale şi spirituale;
promovarea turismului în zonă în vederea
redescoperirii valorilor culturale şi spirituale
nemţene prin realizarea unor expoziţii, albume,
filme, jurnale cu impresii, a unor afişe, pliante,
imagini, planşe, fotografii, etc.

14.

„ ŞCOALA PENTRU
TOŢI... FII CEL MAI
BUN !”

Colegiul Economic „Anghel
Rugină,, Vaslui
Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Neamţ
Primăria oraşului Tg. Neamţ
Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Neamţ
Asociaţia Judeţeană Sportul
pentru Toţi Neamţ
Academia Olimpică
Română- filiala Neamţ
Liceul Economic „Vasile
Conta” Tg. Neamţ
Clubul Sportiv Şcolar Tg.
Neamţ

-

-

-

Realizarea unui schimb de idei, opinii,
experienţe ale cadrelor didactice, antrenorilor şi
elevilor;
Crearea oportunităţii prin care, cadrul didactic,
specialistul respectiv elevul să poată prezenta
Prof. Radu Anca-Livia
prin căi diferite, un produs al muncii sale;
Diseminarea rezultatelor activităţilor educative
/sportive desfăşurate de cadrele didactice în
procesul de învăţământ.

15.

ORA DE NET

Organizația „Salvați Copiii”

-

16.

„Creanga de aur”

beneficiar al programului
de granturi Books 4 Youth
II, sponsorizat de Fundaţia
„Mereu aproape”

17.

“Prieteni fără
frontiere”

Centrul de Recuperare și
Reabilitarea persoanelor cu
Handicap Păstrăveni-Neamţ

18.

„Copii pentru
copii”

Grădinița Boiștea,
Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă, Tg.
Neamț

19.

Limba română,
floare de suflet

Şcoala Gimnazială „Ştefan
Bârsănescu”, Iaşi

20.

„Cluburi pentru
Democraţie!”

Asociaţia Pro Democraţia
Club Tg. Neamţ

„Cinste eroilor”

Colegiul Tehnic „Ion
Creangă”, Tg. Neamţ

21.

Să cunoască drepturile copilului
Să conștientizeze pericolele din mediul on-line
și off-line
Să colaboreze cu autoritățile în caz de pericol

Să dezvolte interesul elevilor pentru lectură;
Să stimuleze spiritul competițional, în domeniul
lecturii;
- Să creeze oportunități noi de afirmare a elevilor
în domeniul culturii și literaturii.
- valorificarea potenţialului instituţiilor de învăţământ
de cultură generală şi a instituţiilor speciale de
învăţământ, optimizarea reţelei acestor instituţii pentru
incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu CES.
- Informarea şi sensibilizarea societăţii pentru
acceptarea copiilor cu CES ca egali în drepturi.
- să pregătească elevii pentru proiect
- să dezvolte capacitatea de interrelaţionare a elevilor,
valorizând munca în echipă, prin activităţi
extracurriculare
-să stimuleze gândirea reflexivă critică;
- să cultive respectul şi preţuirea faţă de artă prin
raportare la valorile culturii;
-să dezvolte capacitatea de interrelaţionare a elevilor,
valorizând munca în echipă, prin activităţi
extracurriculare.
-să informeze tinerii cu privire la regulile democratice şi
efectele practicilor şi atitudinilor non-democratice;
-să crească gradul de participare a tinerilor în ceea ce
priveşte promovarea unor atitudini democratice.
-

-să promoveze valori comune la nivelul comunităţii;
-să promoveze dialogul şi comunicarea între elevi şi
reprezentanţii culturii nemţene.

Prof. Ioniță Elena

prof. Pascu Elisabeta

prof. Anca-Livia Radu

prof. Ioniţă Elena

Prof. Olariu Mihaela

Prof. Margine Adina Raluca
Prof. Cucoş –Grigore
Adina

-să evalueze periodic corelarea cu stadiul de pregătire
din anul şcolar a cunoştinţelor;
-să structureze informaţiile şi cunoştinţele;
-să promoveze ideile de competiţie şi performanţă în
rândul elevilor

Prof. Pascu Elisabeta, Nuţu
Mirele Elena, Carp
Nicoleta, Olariu Mihaela,
Beca Mihaela, Iosub
Maria, Avadanei Angelica

22.

„Evaluare în
educaţie”

23.

„Incursiune în
istoria
învăţământului
românesc”

Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri”, Roman

24.

„Coşul toamnei”

Şcoala Gimnazială Nr. 8,
Piatra Neamţ

25.

Micii
matematicieni,
Cezar Petrescu,
Pagini HWEB

Colegiul Naţional „Ştefan
cel Mare”, Hârlău

26.

Oferta
educaţională
universitară

-să stabilească întâlniri între profesorii Facultăţii de
Facultatea de Mecanică, Iaşi Mecanică şi elevii claselor a XI-a şi a XII-a -să organizeze
vizite la Facultatea de Mecanică;

27.

Ţara lui Andrei „O şansă la viaţă”

Spitalul Orăşenesc „Sfântul
Dimitrie”, Tg. Neamţ

-să doteze Secţia obstetrică ginecologie a spitalului;
-să acorde primul ajutor până la venirea echipajelor
specializate.

28.

„O mână întinsă
naturii măsurată
matematic”

Şcoala Gimnazială Nr. 2
„Grigore Ghica-Vodă”, Tg.
Neamţ

-să popularizeze concursul în şcoală şi în judeţ;
-să stabilească grupul ţintă care va participa la concurs;
-să mediatizeze reultatele concursului.

Prof. Iosub Maria

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi

-să colaboreze cu partenerii în procesul de identificare
şi selecţionare a beneficiarilor proiectului;
-să încurajeze participarea profesioniştilor, părinţilor şi
a copiilor la acţiunile proiectului

Prof. Nuţu Mirela-Elena

29.

„Schimbări mici,
diferenţe mari”

Fundaţia de Evaluare în
Educaţie

-să popularieze simpozionul în rândul cadrelor
didactice;
-să respecte regulamnetul de desfăşurare a
simpozionului;
-să participe la simpozion;
-să mediatizeze concursul în şcoală;
-să pregătească elevii pentru concurs;
-săselecteze lucrările elevilor participanţi la concurs.
-Să promoveze şi să participe la concursuri;
-Să propună un sistem de premiere motivant.

Prof. Cucoş –Grigore
Adina

Înv. Apostol VeronicaLaura
Prof. Moroşanu Dorin

Prof. Croitoriu Cristina

Prof. Nuţu Mirela-Elena

30.

31.

32.

33.

„Cu Europa ... la
joacă – micul
creştin”
Pregătirea în
domeniul
situaţiilor de
urgenţă a copiilor
şi elevilor din
învăţământul
preuniversitar în
judeţul Neamţ
Biblioteca –
Templul spiritului
uman
Memorialul
Demnităţii
Româneşti

-Fundaţia pentru evaluarea
competenţelor în educaţie
(FECED)
-Editura Diana

- să populeze concursul;
-să organizeze concursul la nivelul unităţii şcolare
conform regulamentului;
-să comunice rezultatele elevilor şi să distribuie
diplomele şi premiile cadrelor didactice şi elevilor.

Prof. Grigore Irinel

-Inspectoratul Şcolar
Judeţean Neamţ
-Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al Judeţului
Neamţ

- să informeze elevii cum să se comporte în caz de
urgenţă (incendii, cutremure etc.)

Prof. Aloari Mihai

-Seminarul Teologic
Ortodox „Veniamin
Costachi”, M-rea Neamţ

-să mediatizeze proiectul în şcoală;
-să pregătească elevii pentru activitate;
- să respecte regulemantul şi calendarul proiectului.

Prof. Vartolomei Lenuţa

-Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară
Craiova
-Liceul Tehnologic Oglinzi
-Asociaţia Pro Democraţia
Club Tg. Neamţ

-să creze un climat favorabil de lucru;
-să comunice şcolilor participante programul
evenimentelor;
-să ofere diplome tuturor participanţilor din proiect.

Prof. Corduneanu Anca

Prof. Iosub Maria

34.

Mobilităţi
Comenius - Cipru

Şcoala Gimnazială „N.
Popoviciu”, Beiuş

-să identifice elevi talentaţi la matematică pentru a le
contura profilul psihologic;
-să implementeze în şcoală noi metode de predareînvăţare a matematicii

35.

Preşcolarii de ieri,
elevii de azi,
oamenii de mâine

Şcoala Gimnazială Borleşti Neamţ

-să mediatieze concursul în şcoală;
-să pregătească elevii pentru activitate;
-să respecte regulamentul de organizare a concursului.

Prof. Olariu Mihaela

36.

Aripi de poveste

Liceul Teoretic „Emil
Racoviţă”, Baia Mare

-Să respecte regulamentul de participare al concursului;
-să se implice în desfăşurarea concursului.

Prof.: Olariu Mihaela,
Corduneanu Anca, CucoşGrigore Adina

37.

„Festivalul Poeziei
cu Formă Fixă”

38.

Măsuri de prim
ajutor

39.

Prezentul şi
trecutul
construiesc
viitorul

Liceul Teoretic „Nicolae
Iorga”, Bucureşti
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Petrodava” al
Judeţului Neamţ
Liceul Tehnologic „Tiu
Dumitrescu”, Mihăilești,
Giurgiu
Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă, Tg.
Neamţ

-să asigure înscrierea elevilor în concurs;
-să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
-Să selecţioneze lucrările pentru faza regională.

Prof. Nuţu Elena-Mirela

-să aplice măsurile de prim ajutor în caz de incendii,
cutremure, accidente

Prof. Ioniţă Elena

-să desfăsoare activităţile proiectului;
-să realizeze un portofoliu al proiectului.

Prof. Ioniţă Elena

Asociaţia Pro Democraţia
Club Tg. Neamţ

-să crească gradul de informare a tinerilor privind
fenomenul corupţie în România şi consecinţele
negative asupra societăţii
-să stimuleze participarea tinerilor în acţiuni de
prevenire a corupţiei

Prof. Luca Roxana-Mihaela

Prof. Iosub Maria

Prof. Iosub Maria

40.

Plăteşte ZERO
pentru ce ţi se
cuvine

41.

Creşterea calităţii
învăţământului
matematic şi
ştiinţific
preuniversitar
prin
informatizarea
concursurilor de
masă - ICOM

Asociaţia „Institutul pentru
Dezvoltarea Evaluării în
Educaţie”, Bucureşti

-să mediatizeze şi să organizeze în şcoli proiectele
promovate de Asociaţia IDEE;
-să prezinte proiectele elevilor;
-să asigure desfăşurarea în condiţii optime a
evenimentelor.

42.

ECOSCIENCE

Colegiul tehnic „Petru
Poni”, Roman

-să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;
- să asigure cadrul desfăşurării activităţilor

43.

Oferta
educaţională

Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca

-să cultive spiritul de cooperare pentru atingerea unei
ţinte comune;
-să educe trăsăturile de caracter şi formarea unei
atitudini pozitive faţă de viaţă.

Prof. Moroşanu Dorin

Tânărul pelerin

Liceul Teologic Ortodox
„Cuv. Parascheva”, M-rea
Agapia

- să mediatieze concursul în şcoală;
-să pregătească elevii pentru activitate;
-să respecte regulamentul de organizare a concursului.

Prof. Ioniţă Elena

Carmen Sylva

Şcoala Gimnazială „Carmen
Sylva”, Horia

- să mediatieze concursul în şcoală;
-să pregătească elevii pentru activitate;
-să respecte regulamentul de organizare a concursului.

Prof. Ioniţă Elena

46.

FII TU, noi te
apreciem

Centrul de prevenire,
evaluare şi consiliere
Antidrog Neamţ

-Să dobândească informaţii despre efectele consumului
de substanţe nocive;
-să cultivăm alternativele de viaţă sănătoasă şi de
petrecere a timpului liber.

Prof. Corduneanu Anca

47.

Programul Junior
Achievement
Romania

-Ministerul Educaţiei
Naţionale
- Junior Achievement Young
Entreprise

- să dezvolte abilităţi pentru carieră şi viaţă la elevi

Prof. Iosub Maria,
Căpitanu Carmen.

PRIMO

Editura Primo

-să promoveze standerdele europene în procesul de
învăţare şi evaluare a elevilor;
-să crească performanţel şcolare.

Prof. Iosub Maria

49.

Prăvălia de ceai,
litere, jazz şi alte
nimicuri

-Liceul Teologic Ortodox
„Cuv. Parascheva”, M-rea
Agapia
- Seminarul Teologic
Ortodox „Veniamin
Costachi”, M-rea Neamţ

- să iniţieze relaţionări între licee
-să formeze deprinderi de lectură aprofundată;
- să dezvolte aptitudini pentru studiul umanist

50.

Accesul la
sănătate

SC FLOREDANA FARM SRL

-să aibă reducere cadrele didactice şi personalul auxiliar
la medicamente compensate între 5-15 %

Prof. Moroşanu Dorin

51.

DELF Junior

Institutul Francez din Iaşi

- să pregătească elevi pentru primirea atestatului DELF
Junior;

Prof. Teodorescu Valentin

52.

„Şcoala –
orizontul
cunoaşterii”

Şcoala Gimnazială Nr. 10
Bacău

-să colaboreze cu colegii din unitatea şcolară, în
vederea selectării grupului ţintă;
-să asigure toate condiţiile necesare derulării
activităţilor organizate la nivelul şcolii.

44.

45.

48.

Prof. Olariu Mihaela

Prof. Carp Nicoleta

53.

„Universul
cărţilor”

Şcoala Postliceală Sanitară
„Moldova”, Roman

54.

Rugby

Federaţia Română de Rugby -să susţină toate acţiunile echipei de Rugby-tag a şcolii;

„Păpuşile lui
Creangă”

Asociaţia Pro Democraţia
Club Tg. Neamţ
Fundaţia Filantropică
„Omenia”, Tg. Neamţ

-să realieze documentaţia proiectului;
-să comunice unităţilor partici-pante programul
evenimentelor;
-să întocmească un portofoliu al proiectului

Grupul Educativa, Bucureşti

-să ofere informaţii pentru buna implementare a
proiectului;
-să ofere spaţii necesare în vederea derulării proiectului

Prof. Ioniţă Elena

Prof. Filip Daniela

55.

56.

EDMUNDO

-să dezvolteşi cultive creativitatea literar-artistică;
-să-şi dezvolte interesul pentru lectură.

Prof. Pupăzan Gheorghe
Prof. Radu Anca-Livia
Prof. Cucoş-Grigore Adina

57.

Limba română,
floare de suflet

Şcoala Gimnazială „Ştefan
Bârsănescu”, Iaşi

-să stimuleze gândirea reflexivă critică;
- să cultive respectul şi preţuirea faţă de artă prin
raportare la valorile culturii;
-să dezvolte capacitatea de interrelaţionare a elevilor,
valorizând munca în echipă, prin activităţi
extracurriculare.

58.

Şcoala de vară
„Paşi spre succes”

Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir”, Iaşi

-să ofere materialele necesare şcolii de vară;
- să asigure promovarea şcolii de vară către elevii şi
profesorii instituţiei.

Prof. Margine AdinaRaluca

59.

„Urmaşii
principelui
Cantemir”

Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir”, Iaşi

-să elaboreze materialele necesare concursului şi
simpozionului;
-să desemneze reprezentanţii care să participe la
activităţi

Prof. Margine Adina Raluca

Şcoala Gimnazială Specială
„Constantin Păunescu”, Iaşi

-să mediatizeze proiectul şi concursurile în instituţie;
-să menţină legătura cu reprezentanţii instituţiei
implementare.

Prof. Filip Daniela

SC GOLF MEDIA SRL,
Bucureşti

-să permită accesul colaboratorilor pentru distribuţia
ghidurilor educaţionale cv30, conform programului
stabilit

Prof. Moroşanu Dorin

60.

61.
62.

„Raze de lumină şi
har din inima mea
către inima ta”
Educaţie şi
orientare în
carieră „cv30- site
şi publicaţie
Mugur de
campion

Federaţia Română de Rugby -să susţină toate acţiunile echipei de Rugby-tag a şcolii;

Prof. Afloari Mihai

63.

64.

Dezvoltarea
programelor de
studii universitare
şi extinderea
oportunităţilor de
învăţare pentru
studenţi şi piaţa
muncii

Universitatea „Ştefan cel
Mare”, Suceava

-să organizeze acţiuni de tip Vizite de studiu şi Schimb
de experienţă

Suflet pentru
suflet

Primăria oraşului Tg. Neamţ
Casa Culturii „Ion Creangă”,
Tg. Neamţ
Seminarul Teologic Ortodox
„Veniamin Costachi”, M-rea
Neamţ
Fundaţia de Dezvoltare
Locală „Speranţa”, Tg.
Neamţ
Fundaţia “Omenia”, Tg.
Neamţ
Centrul de Plasament “Casa
Ozana”, Tg. Neamţ
Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă Socială, Tg.
Neamţ

-să informeze participanţii despre data şi modul de
organizare a proiectului;
-să monitorizeze şi evalueze activităţile derulate;

65.

Ofertă educativă

66.

Orientarea
profesională şi
şcolară

Universitatea Tehnică
-să permită promovarea în şcoală a ofertei
„Gheorghe Asachi.
educaţionale a Facultăţii de Mecanică
Facultatea de Macanică, Iaşi
-să se asigure legături optime între parteneri;
Universitatea Babeş-Bolyai. -să formeze capacitatea de autocunoaştere a elevilor,
Facultatea de Matematică
în vederea dezvoltării carierei prin programarea
şi informatică, Cluj-Napoca întâlnirilor cu specialişti în cadrul orelor de Consiliere şi
Orientare

Prof. Pascu Elisabeta

Prof. Ioniţă Elena

Prof. Moroşanu Dorin

Prof. Moşneagu Virginia

67.

Personalităţi în
formare

Fundaţia Caritabilă
„Profesor Florica Gorincu”,
Brăila

68.

„Zilele Ion
Creangă”

Complexul Muzeal Judeţean
-să participe la manifestarea „Zilele Ion Creangă”
Neamţ

Prof. Margine AdinaRaluca

69.

Oferta
Educaţională

Universitatea Tehnică, ClujNapoca

-să permită promovarea în şcoală a ofertei
educaţionale

Prof. Moroşanu Dorin

70.

Oferta
Educaţională

Universitatea Tehnică, ClujNapoca
Liceul de Arte Vizuale „R.
Ladea”, Cluj-Napoca

-să permită promovarea în şcoală a ofertei
educaţionale;

Prof. Moroşanu Dorin

71.

Dezvoltarea
educaţională,
sportivă şi socialcomportamentală
a tânărului

-să aibă acces la consiliere, informare, antrenament
Club Spotiv „Steel Man”, Tg.
specific pentru întreţinere fizică, supraponderabilitate,
Neamţ
nutriţie echilibrată etc.

72.

Sprijinirea copiilor
cu părinţi plecaţi
în străinătate

Fundaţia Filantropică
„Omenia”, Tg. Neamţ

-să informeze participanţii despre comportamentul
elevilor;
-să evalueze activităţile derulate

73.

PACINFO! Rolul
social şi de mediu
al agriculturii în
regiunile
montane”

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Neamţ

-să apropie tinerii de activităţile agricole, desfăşurate în
special în zona montană
-să acceseze jocul „Fermierul montan”

74.

Proiect Antidrog
„Praf în ochi”

Colegiul Economic „Ion
Ghica”, Bacău

- să mediatizeze proiectul şi activităţile în instituţie;
-să menţină legătura cu reprezentanţii instituţiei
implementare.

„Spelling Bee”

Colegiul Tehnic „Ion
Creangă”, Tg. Neamţ

să mediatizeze concursul în instituţie;
-să menţină legătura cu reprezentanţii instituţiei
implementare.

75.

-să se centralizeze, pe discipline, elevii olimpici, în trei
ani consecutiv

Prof. Ioniţă Elena

Prof. Asiminei Mădălin

Prof. Drăgănescu Mihaela

Prof. Tolocan Agneta

Prof. Ioniţă Elena

Prof. Ichim Ana-Alina

„Floare de colţ”Festival de
dansuri şi cântece
populare pentru
licee

Liceul „Carol I”, Bicaz

-să mediatizeze concursul în instituţie;
-să pregătească elevii pentru activitate;
-să menţină legătura cu reprezentanţii instituţiei
implementare.

Prof. Szekeres-Ciudin
Blaziu

77.

„Şcoala pentru
toţi... Fii cel mai
bun”

Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Neamţ
Primăria Oraşului Tg. Neamţ
Colegiul Tehnic „Ion
Holban”, Iaşi
Colegiul Naţional „Petru
Rareş”, Piatra Neamţ

-să creze un climat favorabil de lucru;
-să comunice şcolilor participante programul
evenimentelor;
-să ofere diplome tuturor participanţilor din proiect.

Prof. Radu Anca-Livia

78.

Pregătirea în
domeniul
situaţiilor de
urgenţă a copiilor
şi elevilor din
învăţământul
preuniversitar în
judeţul Neamţ

-Inspectoratul Şcolar
Judeţean Neamţ
-Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al Judeţului
Neamţ

- să informeze elevii cum să se comporte în caz de
urgenţă (incendii, cutremure etc.)

79.

Biblioteca –
Templul spiritului
uman

-Seminarul Teologic
Ortodox „Veniamin
Costachi”, M-rea Neamţ

-să mediatizeze proiectul în şcoală;
-să pregătească elevii pentru activitate;
- să respecte regulemantul şi calendarul proiectului.

76.

80.

Memorialul
Demnităţii
Româneşti

81.

SCIENCE FESTIVAL
Iaşi

-Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară
Craiova
-Liceul Tehnologic Oglinzi
-Asociaţia Pro Democraţia
Universitatea „Gheorghe
Asachi”, Universitatea
„Grigore T. Popa”, Iaşi

-să creze un climat favorabil de lucru;
-să comunice şcolilor participante programul
evenimentelor;
-să ofere diplome tuturor participanţilor din proiect.
-să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;
- să asigure cadrul desfăşurării activităţilor

Prof. Aloari Mihai

Prof. Vartolomei Lenuţa

Prof. Corduneanu Anca

Prof. Ioniţă Elena

„Străjerii naturii”

-să mediatizeze proiectul în instituţie;
Asociaţia Centrul Comunitar
-să menţină legătura cu reprezentanţii instituţiei
de Resurse Răuceşti-Neamţ
implementare.

83.

Oferta
Educaţională

Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi”.
Facultatea Construcţii de
Maşini Iaşi

-să permită promovarea în şcoală a ofertei
educaţionale;

Prof. Moroşanu Dorin

84.

„Student pentru o
zi”

Universitatea „Ştefan cel
Mare”, Suceava

-să mediatizeze proiectul în şcoală;
-să pregătească elevii pentru activitate;
- să respecte regulemantul şi calendarul proiectului.

Prof. Pascu Elisabeta

85.

„Micuţele
creatoare de
modă”

Clubul Copiilor, Tg. Neamţ

-să mediatizeze proiectul în şcoală;
-să pregătească elevii pentru activitate;
- să respecte regulemantul şi calendarul proiectului.

Inv. Tataru Adina

82.

Prof. Carp Octavian

