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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORGU IORDAN” 

STR. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 125, LOC. TECUCI, JUD. GALAȚI 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

GIMNAZIUL „GHEORGHE ASACHI” 

SATUL CUCOARA, RAIONUL CAHUL 

NR..................../...................................... 



PROIECT EDUCAȚIONAL 

TITLUL PROIECTULUI: „Valențe cultural-educative...Dincolo de Prut” 

DOMENIUL: Interculturalitate 

ORGANIZATORI: 

1. Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”, Tecuci 

2. Gimnaziul „Gheorghe Asachi”, Cucoara 

COORDONATORI: 

1. Prof. Stănilă Cristian – director Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci; 

2. Prof. Goța Ina – director Gimnaziul „Gheorghe Asachi” Cucoara; 

COLABORATORI: 

1. Inspectoratul Școla Județean Galați 

a. Prof. Cristache Alice – inspector școlar 

2. Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”  Tecuci 

a. Prof. Sava Viorica – director adjunct/ învățământ primar 

b. Prof. Ursache Monica – consilier educativ/limba engleză 

c. Prof. Parascan Valentina – istorie 

d. Prof. Ilaș Constantin – educație plastică 

e. Prof. Iftimie Florin – educație muzicală 

f. Prof. Coman Laura – limba și literatura română 

g. Prof. Ursu Doina – învățământ primar 

h. Prof. Cojocariu Georgiana – învățământ primar 

i. Prof. Păduraru Fănica – învățământ primar 

j. Prof. Corodeanu Aglaia – învățământ primar 

k. Prof. Chirvase Vetuța – religie 

l. Prof. Pescaru Clara – învățământ primar 

m. Prof. Huzum Carmen – învățământ primar 

 

3. Gimnaziul „Gheorghe Asachi” Cucoara 

a. Dandeş Nina-director adjunct instruire, profesor de ed. tehnologică/ ed. plastică 

b. Goţa  Tatiana –director adjunct educaţie, profesor de matematică 

c. Grosu Aliona-învăţător clasele primare; 

d. Eşanu Nicoleta-învăţător clasele primare; 

e. Mîţă Elena-profesor de limbă franceză; 

f. Cristian Rodica-profesor de limbă română 

g. David Natalia-învăţător clasele primare 

 

DURATA PROIECTULUI: 

An școlar 2016-2017, semestrul II: martie – iunie 2017. 

 



DESCRIEREA PROIECTULUI: 

 

ARGUMENT 

„A educa un copil înseamnă a-i lua sufletul în mâini şi a merge împreună pe cărarea 

cunoaşterii. Înseamnă a-i ţine destinul în mâini cu conştiinţa că poţi determina, în mare măsură, 

reuşita sau eşecul în viaţă”. 

 

         În cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne, 

se subliniează tot mai mult ideea parteneriatelor educaţionale, ce crează oportunităţi de cooperare, 

consultare, comunicare, conlucrare în vederea atingerii unui scop comun. 

 Cunoașterea diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional, stabilirea de relații 

sincere, acordarea de ajutor colegial între elevii celor două școli sunt argumente ce susțin 

implementarea acestui proiect. 

 

SCOP: Oferirea posibilității de a cunoaște elemente cultural-educative din spațiul românesc și 

moldovenesc de către elevii și cadrele didactice implicate în proiect. 

OBIECTIVE: 

 Construirea unui parteneriat care să promoveze valori comune și realizarea unui acord de 

înfrățire între cele două unități de învățământ; 

 Realizarea de schimburi de experiență,  cunoaștere și practici în domeniul educațional; 

 Crearea și dezvoltarea de activități educative școlare și extrașcolare comune; 

 Încurajarea și stimularea voluntariatului  în rândul elevilor, părinților și cadrelor didactice; 

 Promovarea dialogului și a comunicării între elevii celor două școli din proiect;  

RESURSE: 

1. Umane: 

 Elevii școlilor partenere; 

 Părinți; 

 Cadre didactice; 

 

2. Materiale: 

 Afișe, materiale reciclabile, reviste, cărți, jucării, prezentări PPT, fișe de lucru etc. 

 Diplome, adeverințe, premii; 

 

3. Financiare: 

 Sponsorizări, donații; 

 

 

 



DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR: 

 Activitatea nr. 1 

a. Titlul activităţii: Lansarea proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2017 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci 

d. Participanţi: Echipa de implementare, părinți, elevi. 

e. Descrierea pe scurt a activității:  

   Cadrele didactice coordonatoare lansează proiectul la nivelul unităților de învățământ. Se încheie 

acordul de parteneriat pentru realizarea activităților comune, precum și acordul de înfrățire între 

cele două școli. 

f. Responsabil: Echipa de coordonare a proiectului 

g. Beneficiari: cadrele didactice care vor implementa proiectul, elevii care vor participa la proiect. 

h. Modalități de evaluare: planificarea activităților, realizarea contactului între parteneri, diseminare 

în media. 

 

 Activitatea nr. 2  

a. Titlul activităţii: Caravana prieteniei 

b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2017 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci/ Gimnaziul „Gheorghe Asachi” 

Cucoara 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, reprezentanți părinți 

e. Descrierea pe scurt a activității: 

   Cadrele didactice coordonează ateliere de lucru și realizează împreună cu elevii felicitări și 

mărțișoare din materiale reciclabile. Felicitările realizate de elevii unei școli vor fi dedicate elevilor 

școlii partenere. Felicitările și mărțișoarele vor fi expuse în școală înainte de a ajunge la destinatari. 

f. Responsabili: cadrele didactice de la învățământul primar; 

g. Beneficiari: cadre didactice și elevii implicați în proiect. 

h. Modalități de evaluare: realizarea expoziției, fotografii, diseminare în media. 

 

 Activitatea nr. 3  

a. Titlul activităţii: Primăvara-în dar mamei! 

b. Data/perioada de desfăşurare: 8 martie 2017 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, reprezentanți părinți 

e. Descrierea pe scurt a activității: 

   Organizarea unui spectacol dedicat mărțișorului și venirii anotimpului de primăvară la Școala 

Gimnazială „Iorgu Iordan”. Va fi invitată o delegație din partea școlii partenere, Gimnaziul 

„Gheorghe Asachi” Cucoara. 

f. Responsabili: consilier educativ, cadre didactice de la învățământul primar, prof. educație 

muzicală; 

g. Beneficiari: cadre didactice și elevii implicați în proiect. 

h. Modalități de evaluare: înregistrări video, fotografii, diseminare în media. 

 



 Activitatea nr. 4  

a. Titlul activităţii: Paștele la români...Paștele la moldoveni 

b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2017 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci/ Gimnaziul „Gheorghe Asachi” 

Cucoara 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, reprezentanți părinți 

e. Descrierea pe scurt a activității: 

   Prezentări realizate de elevi cu tradiții și obiceiuri ale sărbătorilor pascale ale românilor și 

moldovenilor, încondeiere de ouă. Identificarea valorilor culturale comune sau diferite legate de 

această sărbătoare.  

Elevii Școlii Gimnaziale „Iorgu Iordan” vor dona câte un pachet (format din carți, dulciuri și jucării 

din pluș) pentru fiecare elev al Gimnaziului „Gheorghe Asachi”. 

f. Responsabili: cadre didactice de la învățământul primar, prof. istorie, prof. ed. plastică. 

g. Beneficiari: cadre didactice și elevii implicați în proiect. 

h. Modalități de evaluare: înregistrări video, fotografii, donații, diseminare în media. 

 

 Activitatea nr. 5  

a. Titlul activităţii: Să știi mai multe, să fii mai bun! 

b. Data/perioada de desfăşurare:  mai 2017 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci/ Gimnaziul „Gheorghe Asachi” 

Cucoara 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, reprezentanți părinți 

e. Descrierea pe scurt a activității: 

   Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci organizează în perioada 29 mai-2 iunie 2017 săptămâna 

„Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!”, săptămână dedicată activităților extracurriculare 

(vizite, excursii, ateliere de lucru, activități cultural-artistice, ecologizare, plantare, protejare a 

mediului etc.). În această săptămână vor fi invitați elevi și cadre didactice de la Gimnaziul 

„Gheorghe Asachi” Cucoara pentru schimb de experiență și implicare în activități comune de 

voluntariat. 

f. Responsabili: cadrele didactice implicate în proiect 

g. Beneficiari: cadre didactice și elevii implicați în proiect. 

h. Modalități de evaluare: înregistrări video, fotografii, vizite, diseminare în media. 

 

 Activitatea nr. 6  

a. Titlul activităţii: Rămas bun prieten drag! 

b. Data/perioada de desfăşurare:  iunie 2017 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci/ Gimnaziul „Gheorghe Asachi” 

Cucoara 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, reprezentanți părinți 

e. Descrierea pe scurt a activității: 

    Va avea loc evaluarea activității proiectului prin vizualizarea unor ppt-uri ce prezintă 

aspecte surprinse pe parcursul derulării acestuia. Se lansează volumul tipărit dedicat proiectului. Se 

poartă discuții cu cadre didactice, elevi și părinți privind impactul acțiunilor proiectului asupra 



comportamentului acestora și cu sponsori. Se vor oferi diplome de recunoaștere a implicării 

copiilor, părinților, cadrelor didactice și a altor parteneri pentru reușita proiectului. 

f. Responsabili: cadre didactice de la învățământul primar, prof. istorie, prof. ed. plastică. 

g. Beneficiari: cadre didactice și elevii implicați în proiect. 

h. Modalități de evaluare: carte, înregistrări video, album de fotografii, diseminare în media. 

 

 

DIAGRAMA GANTT A ACTIVITĂȚILOR: 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII 
Martie 
2017 

Aprilie 
2017 

Mai 
2017 

Iunie 
2017 

1. Lansarea proiectului         

2. Caravana prieteniei         

3. Primăvara – în dar mamei!         

4. Paștele la români...Paștele la moldoveni         

5. Să știi mai multe, să fii mai bun!         

6. Rămas bun prieten drag!         

 

REZULTATELE ȘI EVALUAREA PROIECTULUI: 

- Atragerea unui număr mare de elevi, părinți și cadre didactice în acțiunile proiectului; 

- Felicitări și mărțișoare din materiale reciclabile; 

- Afișe, pliante, panou dedicat proiectului; 

- Expoziție cu cele mai reușite lucrări la diverse activități comune; 

- Album foto tipărit și DVD; 

- Filmulețe (înregistrări video de la diverse activități); 

- Realizarea unor sondaje de opinie în rândul participanților la proiect; 

- Lucrare cu ISBN ( Valențe cultural-educative...Dincolo de Prut); 

MEDIATIZARE: 

- Articole în presa locală/județeană; 

- Pagină web pe site-ul www.scoalaiorguiordan.ro; 

- Prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice/cercurilor; 

- Panou informativ dedicat proiectului; 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

    Numărul mare de copii, părinți și cadre didactice implicați în proiect arată interesul crescut cu 

privire la crearea unui parteneriat și a unui acord de înfrățire între cele două unități de învățământ. 

Complexitatea activităților, gradul de implicare, varietatea rezultatelor contribuie la schimbarea 

atitudinii față de cultură și educație, precum și la consolidarea relației de colaborare dintre partenerii 

educaționali. Prin acordul de înfrățire încheiat pe perioadă nedeterminată se asigură continuitatea 

unui parteneriat viabil și în anii școlari următori. 

http://www.scoalaiorguiordan.ro/


Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci  Gimnaziul „Gheorghe Asachi” Cucoara 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125   Satul Cucoara, raionul Cahul 

Loc. Tecuci, jud. Galați, România   Republica Moldova 

Tel/fax 0236815796     Tel: 0299 51411 

Email: scoala11tecuci@yahoo.com   Email: gimnaziulcucoara@gmail.com  

Nr.............din....................................                         Nr.............din............................................ 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

I. PĂRŢILE: 

 Încheiat între Şcoala Gimnazială “Iorgu Iordan”, cu sediul în România, municipiul 

Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 125, reprezentată prin director prof. Cristian STĂNILĂ şi 

Gimnaziul „Gheorghe Asachi”, cu sediul în Republica Moldova, satul Cucoara, raionul Cahul 

reprezentat de director prof. Ina GOȚA denumite în continuare părţi, s-a încheiat prezentul acord 

de parteneriat în domeniul educativ, în domeniul promovării principiilor şi caracteristicilor 

educaţiei formale, nonformale şi a educaţiei permanente în cadrul proiectului ”VALENȚE 

CULTURAL-EDUCATIVE...DINCOLO DE PRUT”,  precum şi alte proiecte pe care le vom 

desfăşura în anul şcolar 2016 – 2017. 

 

II. Preambul 

 

 Părţile convin să stabilească între ele relaţii de colaborare în domeniul educaţiei cu prilejul 

desfăşurării activităţilor în cadrul proiectului. 

 Părţile se vor consulta în vederea stabilirii celor mai adecvate metode şi mijloace care să 

permită realizarea în comun sau de către o singură parte în beneficiul celeilalte a unor activităţi de 

informare/ educare în domeniul educaţiei globale. 

 

III. Scopul 

► Popularizarea principiilor şi caracteristicilor educaţiei globale. 

► Promovarea încrederii în valenţele educaţiei, în capacitatea acesteia de a pregăti viitorul. 

 

IV. OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI: 

1. Obiectul contractului îl reprezintă relaţiile culturale dintre părţi. 

2. Durata contractului este de 1 an calendaristic de la data semnării acestuia. 

 

V. Obligaţiile părţilor 

Şcoala Gimnazială „IORGU IORDAN”, Tecuci 

1. Va colabora cu Gimnaziul „Gheorghe Asachi” Cucoara, în vederea popularizării 

proiectului. 

2. Va pune în circulaţie materialele provenite din interiorul Gimnaziului „Gheorghe 

Asachi” Cucoara menţionând de fiecare dată sursa de provenienţă. 

3.   Va proteja imaginea Gimnaziului „Gheorghe Asachi” Cucoara şi va face public cu     

orice ocazie parteneriatul cu aceasta. 

mailto:scoala11tecuci@yahoo.com
mailto:gimnaziulcucoara@gmail.com


4.   Va raporta fiecare activitate desfăşurată în care au fost folosite materiale şi imaginea 

Gimnaziului „Gheorghe Asachi” Cucoara 

Gimnaziul „Gheorghe Asachi” Cucoara 

1. Va colabora cu Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan” în realizarea de campanii de 

informare a opiniei publice privind domeniul specific de activitate. 

2. Va sprijini Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan” în desfășurarea unor activități cultural-

educative comune. 

3. Va pune în circulaţie materialele rezultate în urma colaborării cu Şcoala Gimnazială 

„Iorgu Iordan”  în cadrul activităţilor derulate, menţionând de fiecare dată sursa de 

provenienţă. 

4. Va proteja imaginea Şcolii Gimnazială „Iorgu Iordan” şi va face public în orice 

ocazie parteneriatul cu aceasta. 

 

VI. Alte prevederi 

 

1. În derularea prezentului acord, părţile se vor întruni pentru alcătuirea de programe concrete 

cu termene şi responsabilităţi clar definite. 

2. Cele două părţi convin ca în derularea tuturor manifestărilor educative să se consulte şi să 

contribuie efectiv la realizarea obiectivelor propuse. 

3. Niciuna dintre părţi nu va întreprinde activităţi sau acţiuni care implică şi responsabilităţi 

pentru cealaltă parte fără acordul acesteia. 

4. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 1 an, începând de la 17 martie 2017, putând fi 

denunţat de oricare dintre părţi, dacă din motive bine justificate colaborarea nu se derulează 

corect. 

 

VII. Încetarea protocolului 

 

1. Cererea de desfacere a prezentului acord se face cu 15 zile înainte de expirare sau prin 

încheierea duratei acestuia. 

2. Prezentul Protocol se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IORGU IORDAN”                 GIMNAZIUL „GHEORGHE ASACHI 

             TECUCI                                                                                          CUCOARA                                                                  

 

 

       DIRECTOR,                                                                                    DIRECTOR,  

Prof. Cristian STĂNILĂ                                                                       Prof. Ina GOȚA 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Scopul prezentului ACORD DE COLABORARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Școala Gimnazială 

„IORGU IORDAN” Tecuci și Gimnaziul „GHEORGHE ASACHI” Cucoara are în vedere 

schimbul intercultural la nivel educațional și pedagogic. 

S-a dovedit a fi necesară o asociere între cele două unități de învățământ pentru stabilirea unei 

relații de comunicare, pentru întărirea valorilor culturale, pentru cultivarea spiritului de pace, 

dragoste, fraternitate și prietenie, pentru schimbul informațional la nivelul dezvoltării educaționale 

și pentru sprijinirea și organizarea de diverse activități cultural- educative. 

Scopuri: 

 Susținerea activităților ce vor fi întreprinse pentru cunoașterea și asimilarea culturilor celor 

două țări de către profesori, elevi și părinți; 

 Elaborarea și abordarea unor teme de interes comun; 

 Susținerea dezvoltării prieteniei româno-moldovene; 

 Asigurarea participării la activitățile culturale, artistice și sportive ce se vor organiza de către 

părți. 

 

II. Parteneri: 

Acordul de colaborare și înfrățire este încheiat între: 

 Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 125 municipiul 

Tecuci, județul Galați, România; 

 Gimnaziul „Gheorghe Asachi”, cu sediul în satul Cucoara, raionul Cahul, Republica 

Moldova. 



III. Durata acordului: 

Prezentul acord între cele două unități de învățământ se încheie pe o perioadă nedeterminată și 

intră în vigoare de la data semnării lui. 

Fiecare parte poate denunța acordul prin transmiterea unei notificări scrise. Denunțarea își 

produce efectele de la data primirii notificării. 

 

Prezentul ACORD DE COLABORARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Școala Gimnazială „IORGU 

IORDAN” Tecuci, România și Gimnaziul „GHEOGHE ASACHI” Cucoara, Republica Moldova 

este semnat la TECUCI, la data de 17 martie 2017, în două exemplare originale, în limba română. 

 

 

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IORGU IORDAN”                 GIMNAZIUL „GHEORGHE ASACHI 

             TECUCI                                                                                          CUCOARA                                                                  

 

 

       DIRECTOR,                                                                                  DIRECTOR,  

Prof. Cristian STĂNILĂ                                                                    Prof. Ina GOȚA 

                                                                                      

 

 

 


