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Festivalul National al Sanselor Tale - Romdnia 2013, edilia a XIV-a
;a"re;"* rom6n -cetSfean european"

RAPORT

privind realizarea acliunilor pe plan local - judeful NEAMT

Festivalul Nalional al $anselor Tale - RomAnia 2013, edifia a XIV-a, "Ceti1ean rom6n -cet5fean european" s-a desfdgurat in

perioada t8-24 noiembrie 2013. Manifestarea cultural-educativi a rispuns politicii promovate de MEN pentru diversificarea gi

extinderea ofertei de educalie prin unitdfile gi institufiile de inv5l5m6nt gi consolidarea rolului acestora ca centre de resurse

educafionale la nivelul comunitifii. Acliunile pe plan local au fost coordonate de domnul profesor doctor Viorel Stan, inspector gcolar

general ISJ Neam!, de domnul profesor Vasiliu Dinu-Eugen, inspector ISJ Neamt, doamna profesor Ldcrimioara SecarS, director CCD

Neamt gi doamna profesor Mihaela Popa, profesor-metodist CCD Neam!.

Av6nd in vedere c5 in anul 2013 se implinesc 20 de ani de la introducerea prin tratatul de la Maastricht a cetSleniei

europene, Comisia Europeand a lansat Anul European al CetSfenilor. Tn acest context au fost organizate la nivelul judelului NEAMT

activitili gi programe educative, culturale, de informare gi exprimare privind drepturile cet5lenilor Uniunii Europene, dupS cum

urmeazS:

Str. Petru Rareg Nr. 24, Cod. 610119,
Piatra-Neamf, Jud. Neamf
TeUFax: 02331223885.
E-mail : ccdneam t@gmnil. co m,
web: wlvw.ccdneamt.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30
Sector 1, Bucureqti

Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05

web: www.edu.ro
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Nr.crt. Unitatea Denumire  si tipul 

activitatii 

Partener 

activitate 

Locul/Data/intervalul 

de desfășurare  

Responsabil 

activitate 

Nr. 

participanți 

1.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

„De la cetăţenie la 

identitate europeană” 

L.T. „Vasile 

Conta” Tg. 

Neamţ 

L.T.”Vasile Conta” Tg. 

Neamţ, 

18 noiembrie 2013 

Mioara Roșu 20 

2.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Lectorat dezbatere –

„Cetăţenia activă şi 

practicile democratice”- 

„Eu sunt cetăţean 

european”,   

Scoala 

Gimnazială 

Gherăești 

Scoala Gimnazială Nr.1 

Gherăești,  

18 noiembrie.2013 

Mioara Roșu 20 

3.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Seminar județean de 

formare ”Egalitatea de 

șanse promovată prin 

proiecte europene” 

 

 

- Casa Corpului Didactic 

Neamț,  

19 noiembrie 2013 

Carmen 

Corlateanu 

Elena-Roxana 

IRINA 

40 

4.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Diseminare de bune 

practici –  Concurs 

Județean ”2013- Anul 

european al 

cetățeanului”- Realizare 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

Neamț 

Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Casa Corpului Didactic 

Neamț,  

20 noiembrie 2013 

Eugen Vasiliu 

Mihaela POPA 

Elena-Roxana 

IRINA 

20 

http://www.ccdneamt.ro/
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Ghid drepturile omului 

”Cetățean român –

cetățean european” 

 

5.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Promovarea 

documentelor  europene 

şi nationale în 

exercitarea dreptului la 

liberă circulaţie; 

C.J.R.A.E. 

NEAMŢ 

 

 

Camera de Comerţ şi 

Industrie Neamţ, 

20 noiembrie 2013, 11,00 

– 16,00 

Gabriela Livia 

Curpănaru 

59 

6.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Bune practici în mediul 

de afaceri; 

Diseminare proiecte 

europene; 

 Camera de 

Comerţ şi 

Industrie 

Neamţ 

Camera de Comerţ şi 

Industrie Neamţ, 

20 noiembrie 2013, 11,00 

– 16,00 

Gabriela Livia 

Curpănaru 

59 

7.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Târgul Copiilor 

Meşteşugari – 

Miniexpoziţie cu 

vânzare; 

Centrul pentru 

Cultură şi Arte 

„Carmen 

Saeculare” 

Neamţ 

Camera de Comerţ şi 

Industrie Neamţ, 

20 noiembrie 2013, 11,00 

– 16,00 

Gabriela Livia 

Curpănaru 

59 

8.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Diseminare proiecte 

europene; 

Program muzical; 

Liceul de Arte 

„Victor 

Brauner” Piatra 

Neamţ 

Camera de Comerţ şi 

Industrie Neamţ, 

20 noiembrie 2013, 11,00 

– 16,00 

Gabriela Livia 

Curpănaru 

59 

http://www.ccdneamt.ro/
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9.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Diseminare proiecte 

europene 

Liceul 

Tehnologic 

Economic 

Administrativ 

Piatra Neamţ 

Camera de Comerţ şi 

Industrie Neamţ, 

20 noiembrie 2013, 11,00 

– 16,00 

Gabriela Livia 

Curpănaru 

59 

10.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Prezentare activităţi  

proiect: „Într-un fel 

diferiți, într-un fel egali 

în Europa” – Montaje 

video, benzi desenate 

sau desene despre 

situaţii cotidiene şi 

soluţii ale problemelor 

(6 – 9 ani) 

 

Prezentare activităţi  

proiect: „Profilul unui 

vecin european” – 

Realizarea unui afiş sau 

pagini web comune, 

care să cuprindă profilul 

„cetăţeanului european 

Şcoala 

Gimnazială Nr. 

5 Piatra Neamţ 

Camera de Comerţ şi 

Industrie Neamţ, 

20 noiembrie 2013, 11,00 

– 16,00 

Gabriela Livia 

Curpănaru 

59 

http://www.ccdneamt.ro/
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ideal”               (10 - 13 

ani) 

 

11.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Seminar  cu tema 

,,Drepturile Copilului“  

(dezbateri, prezentari 

materiale , pliante) 

Expozitie cu lucrari 

artistico-plastice si 

practice  ( tema 

lucrarilor ,,Si noi avem 

drepturi!”) 

Gradinita cu 

P.P. Nr.2 Tg. 

Neamt 

Gradinita cu P.P. Nr.2 Tg. 

Neamt, 

21 noiembrie 2013 

Mioara Roșu 20 

12.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

”Șanse egale pentru toți 

copiii”  

Școala 

Gimnazială 

Bodești  

Școala 

Gimnazială 

Țibucani 

Școala Gimnazială 

Bodești,  

21 noiembrie 2013 

Mihaela POPA 120 

13.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Interviu-dezbatere „Elev 

astăzi, cetăţean mereu” 

Scoala 

Gimnazială 

Grumăzeşti 

Scoala Gimnazială 

Grumăzeşti, 

21 noiembrie 2013 

Mioara Roșu 20 

14.  Casa Corpului Diseminare de „bune - Casa Corpului Didactic Gabriela Livia 20 

http://www.ccdneamt.ro/
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Didactic Neamț practici”: SIMPOZIONUL 

NAŢIONAL   „ŞCOALA 

MODERNĂ”, Ediţia a XI-

a, cu tema:  

“CETĂŢEAN ÎN 

EUROPA”,  care a fost 

desfăşurat  de C.C.D.   

Neamţ  în data de 25 

mai 2013 

Neamţ, 

22 noiembrie 2013, 11,00 

– 14,00 

 

Curpănaru 

15.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Bariere lingvistice Seminarul 

Teologic ,,Sfinții 

Împărați 

Constantin și 

Elena” Piatra 

Neamț 

Seminarul Teologic 

,,Sfinții Împărați 

Constantin și Elena” 

Piatra Neamț, 

22 noiembrie 2013, 10-

11 

Tincă 

Lăcrămioara 

21 

16.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Lansarea volumului 

colectiv “Filosofia 

altfel”, auxiliar didactic 

cu tema ”Educaţie 

pentru democraţie 

europeană  şi 

creativitate în 

Doamna prof. 

Vasilca Dida 

L.T. „Vasile „Conta”, 

 23 noiembrie 2103 

Mioara Roșu 20 

http://www.ccdneamt.ro/
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învăţământul primar” 

17.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Expozitie produse  Asociația de 

Sprijin a  

Persoanelor cu 

Nevoi Speciale 

– Luceafărul, 

Neamț 

Casa Corpului Didactic 

Neamț,  

18-24 noiembrie 2013 

Mihaela POPA 20 

18.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Cultură și tradiție 

românească în spațiul 

european 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

Neamț 

Asociația 

Magister 

Educationis 

Neamț 

Liceul 

Tehnologic 

”Spiru Haret” 

Piatra- Neamț 

Școala 

Gimnazială 

nr.11 Piatra- 

Neamț 

Liceul Tehnologic ”Spiru 

Haret” Piatra- Neamț 

Școala Gimnazială nr.11 

Piatra- Neamț 

Școala Gimnazială nr. 1 

Bicaz 

Școala Gimnazială” Iulia 

Hălăucescu” Tarcău, 

18-24 noiembrie 2013 

Eugen Vasiliu 

Elena-Roxana 

IRINA 

60 

http://www.ccdneamt.ro/
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Școala 

Gimnazială nr. 1 

Bicaz 

Școala 

Gimnazială Iulia 

Hălăucescu 

Tarcău 

 

19.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Punte între generații  Inspectoratul 

Școlar Județean 

Neamț 

Centrul Social 

Pietricica Piatra 

Neamt 

Liceul de Arte 

Victor Brauner 

Asociatia de 

Sprijin a 

Persoanelor cu 

Nevoi Speciale 

Luceafarul 

Colegiul 

Centrul Social Pietricica 

Piatra Neamt, 

18-24 noiembrie 2013 

Carmen 

Corlateanu 

Meda- Ionela 

Știrbu 

40 

http://www.ccdneamt.ro/
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National 

Informatica 

Piatra Neamt 

Asociatia 

Children 

Forever Piatra 

Neamt 

20.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

„Activitati in CDI  după 

un program special 

realizat pentru această 

perioadă” 

C.T. „Ion 

Creangă” Tg. 

Neamţ 

CDI- C.T. „Ion Creangă” 

Tg. Neamţ, 

18-22 noiembrie2013 

Mioara Roșu 100 

21.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Proiect „A fi român în 

Europa” 

Scoala 

Gimnazială 

Brusturi şi 

Scoala 

Gimnazială 

Drăgăneşti 

Scoala Gimnazială 

Brusturi, 

18-22 noiembrie.2013 

Mioara Roșu 50 

22.  Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Proiect „Impreună 

suntem mai puternici” 

Scoala 

Gimnazială 

Bălţăteşti 

Scoala Gimnazială 

Bălţăteşti şi S.G. Valea 

Seacă, 

19-20 noiembrie2013 

Mioara Roșu 50 

   

http://www.ccdneamt.ro/
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1. „De la cetăţenie la identitate europeană”, L.T.”Vasile Conta” Tg. Neamţ, 18.11.2013 

Prin intermediul acestor activități colectivul de elevi şi profesori şi-au propus: 

- promovarea documentelor europene în exercitarea dreptului la liberă circulație precum și drepturilor fundamentale ale  

cetățenilor europeni în noile contexte economice, politice şi juridice; 

- informarea elevilor cu privire la drepturile copiilor în Uniunea Europeană; 

- sporirea convingerii că drepturile CETĂȚEANULUI EUROPEAN nu trebuie apărate doar  prin măsuri legislative, ci necesită 

angajarea noastră  a tuturor,  inclusiv  a tinerilor, în respectarea şi protejarea lor; 

- familiarizarea cu o serie de realități precum “ cetățenie națională”, ”cetățenie europeană”, ”identitate europeană”, “cetățenie 

activă”;  

- promovarea sentimentului de apartenență la o identitatea europeană comună. 

 

 

 

http://www.ccdneamt.ro/
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2. „Eu sunt cetăţean european”,  C.D.I.-ul Scolii Gimnaziale Gherăeşti/18.11.2013; 

 

In data de 18 noiembrie 2013,  elevi  şi profesori de la Şcoala Gimnazială Gherăeşti au realizat,  în 

Centrul de Documentare şi  Informare al şcolii o frumoasă activitate intitulată „Si eu  sunt 

cetăţean european”.   

     Organizatorii şi-au propus  să prezinte afişe informaţionale,  să realizeze o expoziţie foto,  

creaţii literare, dar şi un concurs.  

      Profesorii coordonatori Corina Gheorghiţă şi  Ana – 

Maria – Bejan şi particpanţii, 20 de elevi  din clasele V-VIII, 

au avut ca obiective: 

 însuşirea de către elevi de cunoştinţe referitoare la Uniunea Europeană; 

 dezvoltarea spiritului de lucru în echipă, de colaborare; 

 dezvoltarea creativităţii; 

 dezvoltarea spiritului competitiv 

Activitatea a urmărit  informarea şi documentarea de 

către elevi în ceea ce priveşte Uniunea Europeană şi statele ei, drepturile cetăţeanului european, 

caracteristicile statelor cu privire la tradiţii şi obiceiuri, relief şi aşezare, floră şi faună, implicarea 

în evenimente istorice şi concursuri sportive europene etc. De asemenea, un alt aspect al 

activităţii s-a axat pe creativitate literară. Concursul organizat a demonstrat măsura în care 

elevii,  sub atenta supraveghere a profesorilor,  au reusit să-şi însuşescă şi să dezvolte temele 

care  au fost propuse. 

Cum  au pregătit această activitate  spun chiar organizatorii. Doamna responsabil de C.D.I. 

http://www.ccdneamt.ro/
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profesor Corina Ghiorghiţă precizează:  „pentru secţiunea  „afiş informaţional”, cu o săptămână înainte, mai exact, în data de 14 

noiembrie, cu sprijinul profesorilor colaboratori s-au selectat cate 2 – 3 elevi din fiecare clasă de gimnaziu. Elevii din clasa a VIII-a au fost 

invitaţi să-şi aleagă colaboratori şi să-şi formeze echipa alături de care vor lucra pe parcursul acestei activităţi. De asemenea, fiecare 

echipă a trebuit să-şi aleagă o ţară din cadrul Uniunii Europene, pentru care să se informeze şi să o reprezinte în cadrul activităţii. S-au 

creat, astfel, cinci echipe: România, Germania, Italia, Franţa şi Marea Britanie. Timp de o săptămână, elevii s-au informat şi documentat 

în C.D.I., au realizat fotografii, portofolii şi afişe care să reprezinte ţara aleasă. 

     Domeniile pentru care s-au informat elevii au fost: 

 formarea Uniunii Europene şi a statelor ce o compun; 

 drepturile cetăţenilor europeni; 

 tradiţii, obiceiuri, cultură (invenţii şi inventatori), artă (muzică, pictură, literatură) sport (concursuri, olimpiade şi sportivi de renume 

european); 

 istorie (evenimente şi personalităţi marcante), geografie (vecini,  relief, suprafaţă, climă), mediu natural (floră şi faună). 

    În ziua desfăşurării concursului şi a prezentării afişelor, elevii au surprins prin vestimentaţie (prin faptul că purtau câte ceva 

reprezentativ pentru ţara aleasă: o eşarfă, o beretă, un mic ecuson cu drapelul tării respective, portul naţional etc.) şi prin cunoştinţele 

însuşite. S-au acordat diplome pentru cei mai documentaţi şi creativi cetăţeni europeni”. 

Doamna profesor Cristina Gherghel precizează modalitatea de organizare pentru secţiunea creaţie literară: „cu o săptămână 

înainte,  mi-am invitat elevii să participe la această activitate cu  creaţii literare de tip eseu, creaţii prin care elevii să-şi exprime gândurile 

şi impresiile din călătoriile făcute în ţară şi/sau alte ţări europene. Elevii care au călătorit în ţară şi în alte ţări europene şi-au exprimat pe 

calea scrisului impresiile, alăturând acestora şi fotografii, după care au realizat o expoziţie numită ,,Călători în România – Călători în 

Europa”. 

   Profesori  colaboratori: prof. lb. şi literatura română Cristina Gherghel; prof. geografie Simona Rusu; prof. biologie Daniela Rotaru; 

prof. educaţie tehnologică Mona Agache; prof. educaţie fizică Sebastian Blaj;  

http://www.ccdneamt.ro/
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Evaluarea activităţii s-a realizat astfel: 

 evaluare prin prezentarea de afişe informaţionale; 

 evaluare prin expoziţie de creaţii literare; 

  evaluare – concurs; criterii:  ,,Cea mai reprezentativă echipă de cetăţeni europeni”; ”Cel mai interesant afiş”,,Cea mai documentată 

echipă de cetăţeni europeni”; ,,Cea mai creativă echipă de cetăţeni europeni”. 

 

3. Seminar județean de formare ”Egalitatea deșanse promovată prin proiecte europene” 

În data de 19 noiembrie 2013, la Casa Corpului Didactic Neamț, a avut loc 

Seminarul județean de formare "Egalitatea de șanse promovată prin proiecte 

europene", organizat de profesorii–metodiști Elena-Roxana IRINA și Carmen-Elena 

Corlățeanu. 

Cadrele didactice prezente, în număr de 20, au fost informate cu privire la 

sistemele de asigurări sociale din 

țările participante la proiectul 

Leonardo Da Vinci Design your 

future, și au realizat individual 

materiale, pe care le-au postat 

ulterior pe platforma proiectului Grundtvig NELPAE. 
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4. Diseminare de bune practici –  Concurs Județean ”2013- Anul european al cetățeanului”- Realizare 

Ghid drepturile omului ”Cetățean român –cetățean european” 

 

În data de 19 noiembrie 2013, la Casa Corpului Didactic a avut loc lansarea Ghidului drepturile 

omului ”Cetățean român –cetățean european”, realizat de profesorii-metodiști Mihaela Popa și Elena-

Roxana Irina. La eveniment au participat 20 de persoane, conform procesului-verbal întocmit cu acest 

prilej. 
 

 

 

 

 

5. Promovarea documentelor  europene şi nationale în exercitarea dreptului la liberă circulaţie - Centrul Județean de Resurse şi 

Asistență Educațională   
 

În perioada 18-24 noiembrie 2013, în România, are  loc  a XIV – a ediţie a „Festivalului  

Naţional al Şanselor Tale” – o săptămână a educaţiei permanente, ce se desfăşoara sub 

genericul „Cetăţean român – cetăţean european”. 

Pentru a marca acest eveniment, Casa Corpului Didactic Neamţ, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Neamţ în parteneriat cu instituţiile: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, Centrul  

pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”  Neamț, Centrul Județean de Resurse şi Asistență 

Educațională, Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamţ,  Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ Piatra Neamţ,  Şcoala gimnazială nr. 5  Piatra-Neamţ  a organizat  şi coordonat 

http://www.ccdneamt.ro/
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activităţi şi programe cultural - educative, de informare şi exprimare privind drepturile cetăţenilor Uniunii Europene. 

 Denumire activitate privind drepturile cetățenilor  Uniunii Europene 

- Promovarea documentelor  europene şi nationale în exercitarea dreptului la liberă circulaţie; 

 Reprezentanţi din partea Centrului  Județean de Resurse şi  Asistență Educațională Neamț :  Asistent social  Elena-Eliza 

VENTANIUC 

 Descrierea activităţilor:   

Prezentare şi dezbatere privind documentele  oficiale ale cetăţenilor UE 

 Documente de stare civilă (de exemplu, documente privind naşterea, decesul, numele, căsătoria şi parteneriatul înregistrat, 

filiaţia şi adopţia); 

 Documente privind reşedinţa, cetăţenia şi naţionalitatea; 

 Documente privind bunurile imobiliare; 

 Documente privind drepturile de proprietate intelectuală; 

 Documente privind absenţa cazierului judiciar; şi 

 

Documente oficiale ale întreprinderilor din UE (societăţi şi alte întreprinderi) 

 Documente privind statutul juridic şi reprezentarea; 

 Documente privind bunurile imobiliare; 

 Documente privind drepturile de proprietate intelectuală; 

 Documente privind absenţa cazierului judiciar. 

 

Gazda de anul acesta a fost  Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, un vechi partener şi susţinător al mediului educaţional.  

Activităţile privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene proiectate  împreună cu toţi  partenerii s-au desfăşurat  în data de 20 

http://www.ccdneamt.ro/
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noiembrie 2013, începând cu orele 11. 

Activităţile  cultural – educative, cu titlul generic ”Cetățean român –cetățean european” au reunit un număr de 59 elevi, cadre 

didactice şi reprezentanţi  mediului de afaceri, atigându-se obiectivele acestui eveniment organizat şi coordonat de Casa Corpului 

Didactic Neamţ.  

 

6. Bune practici în mediul de afaceri; Diseminare proiecte europene- Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ 

În perioada 18-24 noiembrie 2013, în România, are  loc  a XIV – a ediţie a „Festivalului  Naţional al Şanselor Tale” – o săptămână 

a educaţiei permanente, ce se desfăşoara sub genericul „Cetăţean român – cetăţean european”. 

Pentru a marca acest eveniment, Casa Corpului Didactic Neamţ, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Neamţ în parteneriat cu instituţiile: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, Centrul  

pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”  Neamț, Centrul Județean de Resurse şi Asistență 

Educațională, Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamţ,  Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ Piatra Neamţ,  Şcoala gimnazială nr. 5  Piatra-Neamţ  a organizat  şi coordonat 

activităţi şi programe cultural - educative, de informare şi exprimare privind drepturile 

cetăţenilor Uniunii Europene 

 Denumirea activităţilor  privind drepturile cetățenilor  Uniunii Europene:  

- Bune practici în mediul de afaceri;  

- Diseminare proiecte europene. 

 Reprezentanţi din partea Camerei de Comerţ  şi Industrie Neamț :  Ec. Elena MIRON – Director General; Departamentul Programe 

si Relatii Internationale: Mihaela CONSTANTINESCU – Sef de Departament,  Ana CIOBANU – Consultant, Antonela ZAHARIA – 

Consultant; Departametul de Formare Profesională: Tudor Marius CURPANARU - Sef de department, Daniela BALAN - 

Consultant 
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 Descrierea activităţilor:   

-  oferirea spaţiului pentru derularea  evenimentului; 

-  sprijin acordat  pentru buna desfăşurarea a activităţilor; 

 - facilitarea parteneriatului operaţional dintre mediul educaţional şi mediul de 

afaceri; 

 -  bune practici în mediul de afaceri; 

 -  diseminare proiecte europene încheiate şi în desfăşurare. 

Gazda de anul acesta a fost  Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, un vechi 

partener şi susţinător al mediului educaţional. Activităţile privind drepturile cetățenilor 

Uniunii Europene proiectate  împreună cu toţi  partenerii s-au desfăşurat  în data de 20 

noiembrie 2013, începând cu orele 11. 

Activităţile  cultural – educative, cu titlul generic ”Cetățean român –cetățean european” au reunit un număr de 59 elevi, cadre 

didactice şi reprezentanţi  mediului de afaceri, atigându-se obiectivele acestui eveniment organizat şi coordonat de Casa Corpului 

Didactic Neamţ.  
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7. Târgul Copiilor Meşteşugari – Miniexpoziţie cu vânzare - Centrul  pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”  Neamț 

 

În perioada 18-24 noiembrie 2013, în România, are  loc  a XIV – a ediţie a „Festivalului  

Naţional al Şanselor Tale” – o săptămână a educaţiei permanente, ce se desfăşoara sub 

genericul „Cetăţean român – cetăţean european”. 

Pentru a marca acest eveniment, Casa Corpului Didactic Neamţ, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Neamţ în parteneriat cu instituţiile: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, Centrul  

pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”  Neamț, Centrul Județean de Resurse şi Asistență 

Educațională, Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamţ,  Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ Piatra Neamţ,  Şcoala gimnazială nr. 5  Piatra-Neamţ  a organizat  şi coordonat 

activităţi şi programe cultural - educative, de informare şi exprimare privind drepturile 

cetăţenilor Uniunii Europene. 

 Denumirea activităţilor  privind drepturile cetățenilor  Uniunii Europene: 

-  Târgului Copiilor Meşteşugari – Miniexpoziţie cu vânzare; 

 Reprezentanţi din partea Centrului  pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”  

Neamț:  Ec. Carmen NASTASA – Director; Colaboratori: Şcoala Gimnaziala 

“”Arhimandtrit Chiriac Nicolau” Vînători Neamţ, Seminarul Teologic “Veniamin 

Costachi” Mănăstirea Neamţ, Şcoala Gimnazială “Carmen Sylva” Horia, Şcoala 

Gimnazială “Otilia Cazimir”  Cotu-Vameş, Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Pipirig – 

structura Şcoala Stânca, Şcoala Ştefan cel Mare, Şcoala Gimnazială “Dumitru Almaş”  

Negreşti. 

http://www.ccdneamt.ro/
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 Descrierea activităţilor:   

-  realizarea Târgului Copiilor Meşteşugari – Miniexpoziţie cu vânzare;  

 - schimb de bune practice; 

 - sprijin acordat  pentru buna desfăşurarea a activităţilor. 

Gazda de anul acesta a fost  Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, un vechi partener şi susţinător al mediului educaţional. 

Activităţile privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene proiectate  împreună cu toţi  partenerii s-au desfăşurat  în data de 20 

noiembrie 2013, începând cu orele 11. 

Activităţile  cultural – educative, cu titlul generic ”Cetățean român –cetățean european” au reunit un număr de 59 elevi, cadre 

didactice şi reprezentanţi  mediului de afaceri, atigându-se obiectivele acestui eveniment organizat şi coordonat de Casa Corpului 

Didactic Neamţ.  

 

 

8. Diseminare proiecte europene - program muzical -  Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamţ 

În perioada 18-24 noiembrie 2013, în România, are  loc  a XIV – a ediţie a „Festivalului  

Naţional al Şanselor Tale” – o săptămână a educaţiei permanente, ce se desfăşoara sub 

genericul „Cetăţean român – cetăţean european”. 

Pentru a marca acest eveniment, Casa Corpului Didactic Neamţ, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Neamţ în parteneriat cu instituţiile: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, Centrul  

pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”  Neamț, Centrul Județean de Resurse şi Asistență 

Educațională, Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamţ,  Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ Piatra Neamţ,  Şcoala gimnazială nr. 5  Piatra-Neamţ  a organizat  şi coordonat 

activităţi şi programe cultural - educative, de informare şi exprimare privind drepturile 
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cetăţenilor Uniunii Europene.   

 Denumirea activităţilor  privind drepturile cetățenilor  Uniunii Europene: 

 -  Diseminare proiecte europene; 

 -  Program muzical.  

 Reprezentanţi din partea Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamţ: Prof. dr. 

Luminiţa MOSCALU – Director, Prof. Maricica GHEORGHIEŞ, prof. Lucian SITARU, ing. 

Elena PETRIŞOR. 

 Descrierea activităţilor:   

-   diseminarea proiectului  COMENIUS – ing.  Elena  PETRIŞOR; 

- desfăşurarea  programului muzical susţinut de elevii: Teodora-Valeria CURPĂNARU; George 

ARMAND-POPA; Emmy DUMITRU. 

Gazda de anul acesta a fost  Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, un vechi partener 

şi susţinător al mediului educaţional. Activităţile privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene proiectate  împreună cu toţi  partenerii 

s-au desfăşurat  în data de 20 noiembrie 2013, începând cu orele 11. 

Activităţile  cultural – educative, cu titlul generic ”Cetățean român –cetățean european” au reunit un număr de 59 elevi, cadre 

didactice şi reprezentanţi  mediului de afaceri, atigându-se obiectivele acestui eveniment organizat şi coordonat de Casa Corpului 

Didactic Neamţ.  
 

 

9. Diseminare proiecte europene - Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ 

În perioada 18-24 noiembrie 2013, în România, are  loc  a XIV – a ediţie a „Festivalului  Naţional al Şanselor Tale” – o săptămână 

a educaţiei permanente, ce se desfăşoara sub genericul „Cetăţean român – cetăţean european”. 

http://www.ccdneamt.ro/
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Pentru a marca acest eveniment, Casa Corpului Didactic Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în parteneriat cu 

instituţiile: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, Centrul  pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”  Neamț, Centrul Județean de 

Resurse şi Asistență Educațională, Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamţ,  Liceul 

Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ,  Şcoala gimnazială nr. 5  Piatra-Neamţ  a 

organizat  şi coordonat activităţi şi programe cultural - educative, de informare şi exprimare 

privind drepturile cetăţenilor Uniunii Europene. 

 Denumirea activităţilor  privind drepturile cetățenilor  Uniunii Europene: 

 -  Diseminare proiecte europene; 

 Reprezentanţi din partea Lieului Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ:  

Prof. dr. Magdalena TODIRESEI – Director adjunct, Prof. Claudia IOSUB.  

 Descrierea activităţilor:   

- diseminarea proiectului : Piatra Neamţ – Tărâm de Poveste; activitate  realizată şi susţinută de elevii: Solomon Paula, Şerban 

Alexandra şi Ciucănel Mihai. 

Gazda de anul acesta a fost  Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, un vechi partener 

şi susţinător al mediului educaţional. Activităţile privind drepturile cetățenilor Uniunii 

Europene proiectate  împreună cu toţi  partenerii s-au desfăşurat  în data de 20 noiembrie 

2013, începând cu orele 11. 

Activităţile  cultural – educative, cu titlul generic ”Cetățean român –cetățean 

european” au reunit un număr de 59 elevi, cadre didactice şi reprezentanţi  mediului de 

afaceri, atigându-se obiectivele acestui eveniment organizat şi coordonat de Casa Corpului 

Didactic Neamţ.  
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10. Prezentare activităţi  proiect: „Într-un fel diferiți, într-un fel egali în Europa” – Montaje video, benzi desenate sau desene despre 

situaţii cotidiene şi soluţii ale problemelor (6 – 9 ani)/ Prezentare activităţi  proiect: „Profilul 

unui vecin european” – Realizarea unui afiş sau pagini web comune, care să cuprindă profilul 

„cetăţeanului european ideal”   (10 - 13 ani) - Şcoala gimnazială nr. 5  Piatra-Neamţ   
 

În perioada 18-24 noiembrie 2013, în România, are  loc  a XIV – a ediţie a „Festivalului  

Naţional al Şanselor Tale” – o săptămână a educaţiei permanente, ce se desfăşoara sub 

genericul „Cetăţean român – cetăţean european”. 

Pentru a marca acest eveniment, Casa Corpului Didactic Neamţ, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Neamţ în parteneriat cu instituţiile: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, Centrul  

pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”  Neamț, Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educațională, Liceul de Arte „Victor 

Brauner” Piatra Neamţ,  Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ,  Şcoala 

gimnazială nr. 5  Piatra-Neamţ  a organizat  şi coordonat activităţi şi programe cultural - 

educative, de informare şi exprimare privind drepturile cetăţenilor Uniunii Europene. 

 Denumirea activităţilor  privind drepturile cetățenilor  Uniunii Europene: 

  -   Diseminare proiect: „Într-un fel diferiți, într-un fel egali în Europa”  

  -  Diseminare  proiect: „Profilul unui vecin european”  

 -  Schimb de bune practici. 

 Reprezentanţi din partea Şcolii  gimnaziale  nr. 5  Piatra-Neamţ: prof. drd. George MICU                            

 Descrierea activităţilor:   
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  - prezentarea  activităţilor din cadrul   proiectului: „Într-un fel diferiți, într-un fel egali în Europa” – Montaje video, benzi 

desenate sau desene despre situaţii cotidiene şi soluţii ale problemelor (6 – 9 ani); 

 - prezentarea  activităţilor din cadrul  proiectului: „Profilul unui vecin european” – Realizarea unui afiş sau pagini web comune, 

care să cuprindă profilul „cetăţeanului european ideal”  (10 - 13 ani); 

Materialele au fost realizate şi prezentate de elevii: Ababei Alexandru şi Dămoc Sergiu .  

Gazda de anul acesta a fost  Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, un vechi partener şi susţinător al mediului educaţional. 

Activităţile privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene proiectate  împreună cu toţi  partenerii s-au desfăşurat  în data de 20 

noiembrie 2013, începând cu orele 11. 

Activităţile  cultural – educative, cu titlul generic ”Cetățean român –cetățean european” au reunit un număr de 59 elevi, cadre 

didactice şi reprezentanţi  mediului de afaceri, atigându-se obiectivele acestui eveniment organizat şi coordonat de Casa Corpului 

Didactic Neamţ.  

 

11. Seminar  cu tema ,,Drepturile Copilului“  - 21.11.2013, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 Târgu Neamţ; 

 

        Joi, 21 noiembrie 2013, la Grădiniţa cu Program 

Prelungit, Nr.2, Târgu Neamţ, a avut loc seminarul cu 

tema « Drepturile copilului », seminar la care au 

participat părinţi ai preşcolarilor din grădiniţă, cadre 

didactice, reprezentanţi ai Comitetului de părinţi din 

Grădiniţă,  ai Consiliului Local, ai  Inspectoratului Scolar 

şi Casei Corpului Didactic Neamţ. 

     Seminarul, moderat de doamna profesor pentru 

http://www.ccdneamt.ro/
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învăţământul preşcolar Mariana Cozma, coordonatorul grădiniţei,  a debutat cu mesajul doamnei director al C.C.D. Neamţ, profesor 

Lăcrămioara Secară care a precizat contextul în care se desfăşoară acest  seminar, tema „Festivalului Naţional al Sanselor Tale” din acest 

an, festival aflat la a XIV-a ediţie şi care sunt aşteptările echipei CCD Neamţ, în calitate de organizator,  de la şcolile care au propus 

activităţi; 

     Seminarul a continuat cu prezentarea unui material în format Power Point, cu tema Drepturile copilului,  fiecare drept al copilului, din 

legislaţia specifică, fiind însoţit de imagini cu copii din Grădiniţă, surprinşi în timpul  activită’ilor zilnice. 

      Plecând de la materialul prezentat deopotrivă invitaţi şi participanţi au prezentat puncte de vedere plecând de la cazuri concrete, 

pozitive sau negative, cu care s-au confruntat in activitatea zilnică. Au fost aduse în discuţie aspecte care au vizat: 

 

 colaborarea continuă dintre părinţi şi profesori în vederea eliminării  diferenţelor şi a existenţei unei  continuităţi a influenţelor 

pozitive în  educaţia  elevului (precizări făcute de către cadrele didactice);  

 aducerea în atenţia autorităţilor locale a tuturor problemelor copiilor, care nu pot fi rezolvate la nivelul instituţiilor şcolare,  

tinând cont de faptul că autorităţile locale trebuie, în primul rând,  să cunoască aceste probleme pentru ca să poată interveni; 

coagularea demersurilor, privind  ajutorul acordat copiilor cu cerinte educationale speciale, cu accent pe o mai mare  implicarea 

a părinţilor în căutarea sprijinului pentru ameliorarea/rezolvarea problemelor constatate (intervenţia consilierului  local, 

doamna Mihaela Marian) ;  

  Valorificarea şanselor acordate deopotrivă copiilor, cadrelor didactice şi părinţilor prin activităţile  propuse de instituţiile 

abilitate la nivel naţional şi local; multiplicarea acţiunilor  de   cunoaştere  mai bună  a copiilor, atât în familie dar şi în şcoală şi 

punerea în comun a rezultatelor pentru apllicarea unor soluţii personalizate (intervenţia domnului preşedinte al  comitetului de 

părinţi, preot Cornel Trofin); 

 

 

http://www.ccdneamt.ro/


 
 
  
 
 
 
 
 
 

       
Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119,                                                                                                                                        Str. General Berthelot nr. 28-30 

Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ                                                                                                                                                                                Sector 1, Bucureşti 

Tel/Fax: 0233/223885.                                                                                                                                                                            Tel:    +40 (0)21 405 57 06 

E-mail: ccdneamt@gmail.com,                                                                                                                                                             Fax:    +40 (0)21 310 32 05 

web:  www.ccdneamt.ro                                                                                                                                                                                     web:   www.edu.ro 

 
 

12. ”Șanse egale pentru toți copiii” 

             În cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale - România 2013, ediția a XIV-a, 

”Cetățean român – cetățean european”, Casa Corpului Didactic Neamţ, în parteneriat cu 

Școala Gimnazială Bodești și Școala Gimnazială Țibucani a desfășurat activitatea educativă, 

de informare și exprimare privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene ”Șanse egale 

pentru toți copiii!”, cu scopul promovării potențialului creativ al elevilor din școlile 

partenere și realizării unei expoziţii cu lucrări literare și plastice.  

Școala Gimnazială Bodești a fost gazda evenimentului desfășurat în data de 22 

noiembrie 2013. Au fost realizate desene și creații literare tematice prezentate într-o 

expoziție - concurs, aparținând elevilor din Școala Gimnazială Bodești și Școala Gimnazială 

Țibucani.  Dezbaterea privind drepturile copiilor a fost moderata de doamna profesor 

Ramona Boncăcel și doamna bibliotecar  Alina-Mihaela Munteanu. Reprezentanți ai elevilor 

din clasele a VIII-a, în număr de 20, organizați pe grupe, au realizat afișe, care au promovat 

drepturile Copilului. 

A avut loc lansarea proiectului interegional „ Prietenii Sf. Nicolae”, coordonat de 

profesor Mirela Burlea, Mioara Bârsan. În cadrul acestui proiect se vor desfășura activități 

care vor viza o acțiune filantropică „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți!” Au fost prezenți în sala peste 100 de elevi din clasele primare 

și gimnaziale, încântați și entuziasmați de acțiunile ce le vor realiza.  La activitate a participat profesor-metodist Mihaela POPA, ca 

reprezentant la Casei Corpului Didactic Neamţ. 

http://www.ccdneamt.ro/
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13. Interviu-dezbatere „Elev astăzi, cetăţean mereu”, Scoala Gimnazială Grumăzeşti, 21.11.2013;  

Pentru a marca acest eveniment Școala Gimnazială Grumăzeşti şi-a  propus să desfăşoare o  

activitate privind cetatenia activă, valorile democrației, dreptul la circulaţie şi la muncă în Uniunea 

Europeană. 

Doamna responsabil de C.D.I. Elena Hizanu a structurat această activitate ca un seminar - 

dezbatere în care, plecând de la mesaje ale unor personalităţi, au dezvoltat aspecte care ţin de 

valorile noastre versus valorile europene, cât de important este ca omul să se conducă după un 

sistem de valori, locul şi rolul identităţii naţionale în condiţiile integrării europene, dreptul la 

circulaţie şi la muncă în uniunea europeană, statistici privind numărul copiilor care au părinţii 

plecaţi în străinătate (82073) sau al  copiilor care au ambii părinţi plecaţi în străinătate 

(23.312), despre serviciile de consiliere specializată oferită copiilor care au locuit în 

străinătate împreună cu părinţii pentru o perioadă mai mare de 1 an şi multe altele. Adaug 

temelor enumerate mai sus doar un citat prezentat elevilor pentru a discuta pe marginea 

lui: « pacea, parteneriatul şi cooperarea sânt posibile numai între cei care ştiu cine sânt. 

Conştiinţa identităţii proprii (identitatea naţională – n.n.) este condiţia de bază a oricărei 

relaţii bune cu cineva. Dacă nu ştiu cine sânt, cine tind să devin, ce vreau, de unde plec şi 

unde vreau să ajung, relaţia mea cu lumea şi cu cei ce mă înconjoară va fi  întotdeauna 

tensionată, plină de suspiciuni, însoţită de un complex de inferioritate mascat de o 

lăudăroşenie strigată în gura mare. Cine nu îşi face ordine în propria fiinţă sau în casa lui 

încearcă să impună celorlalţi un fel de surogat al imaginii sale proprii despre ordine. Neîncrederea în sine şi nesiguranţa privind 

identitatea proprie trezesc în mod firesc neîncrederea faţă de întreaga lume, suspectarea de intenţii rele din partea tuturor (...)”.    V. 

http://www.ccdneamt.ro/
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Havel. 

14. Diseminare de „bune practici”: SIMPOZIONUL NAŢIONAL   „ŞCOALA MODERNĂ”, Ediţia a XI-a, cu tema: “CETĂŢEAN ÎN EUROPA”,  

care a fost desfăşurat  de C.C.D.   Neamţ  în data de 25 mai 2013 

În perioada 18-24 noiembrie 2013, în România, are  loc  a XIV – a ediţie a „Festivalului  Naţional al Şanselor Tale” – o săptămână 

a educaţiei permanente, ce se desfăşoara sub genericul „Cetăţean român – cetăţean european”. 

Pentru a marca acest eveniment, Casa Corpului Didactic Neamţ, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Neamţ în parteneriat cu instituţiile: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ,                       

Centrul  pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”  Neamț, Centrul Județean de Resurse şi 

Asistență Educațională, Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamţ,  Liceul Tehnologic 

Economic Administrativ Piatra Neamţ,  Şcoala gimnazială nr. 5  Piatra-Neamţ  a organizat  şi 

coordonat activităţi şi programe cultural - educative, de informare şi exprimare privind 

drepturile cetăţenilor Uniunii Europene. 

 Denumire activitate privind drepturile cetățenilor  Uniunii Europene:    

  - Diseminarea de „bune practici”: SIMPOZIONUL NAŢIONAL   „ŞCOALA MODERNĂ”, Ediţia a 

XI-a, cu tema: “CETĂŢEAN ÎN EUROPA”,  care a fost desfăşurat  de Casa  Corpului Didactic  Neamţ  în data de 25 mai 

2013; 

 Reprezentanţi din partea CASEI CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ:  

Prof. Lăcrămioara SECARĂ – Director C.C.D. Neamţ; Profesori-metodişti: Gabriela Livia CURPĂNARU,  Elena-Roxana 

IRINA,  Lăcrămioara TINCĂ; 

http://www.ccdneamt.ro/
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 Descrierea activităţilor:  

1. organizarea  activităţilor cu prilejul Festivalul Național al Șanselor Tale - România 2013, ediția a XIV-a  ”Cetățean român 

–cetățean european”; 

2. contactarea partenerilor; 

3. atragerea de fonduri pentru buna desfăşurarea a activităţilor; 

4. realizarea parteneriatelor şi a documentelor specifice; 

5. promovarea activităţii prin realizarea de afişe, pliante  şi pe site-ul  www.ccdneamt.ro  

6. facilitarea susţinerii activităţilor prin asigurarea cadrului organizatoric  pentru derularea activităţilor (anunţarea 

tematicii, corespondenţa cu partenerii implicaţi, centralizarea  documentelor); 

7. moderarea activităţilor; 

8. diseminarea de „bune practici”: SIMPOZIONUL NAŢIONAL   „ŞCOALA MODERNĂ”, Ediţia a XI-a, cu tema:  “CETĂŢEAN ÎN 

EUROPA”,  care a fost desfăşurat  de C.C.D.   Neamţ  în data de 25 mai 2013; 

9. organizarea unei conferinţe de presă -  www.ziarpiatraneamt.ro – “Cetăţean roman – cetăţean european”, susţinută în 

data de 20 noiembrie 2013; 

http://www.ccdneamt.ro/
http://www.ziarpiatraneamt.ro/
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10. comunicate de presă în publicaţiile locale; 

11. diseminarea evenimentului în Buletinul informativ C.C.D. Neamt şi  în Revista „Şcoala modernă”  – noiembrie şi 

decembrie  2013. 

Gazda de anul acesta a fost  Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, un vechi partener şi susţinător al mediului educaţional.  

Activităţile privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene proiectate  împreună cu toţi  partenerii s-au desfăşurat  în data de 20 

noiembrie 2013, începând cu orele 11. 

 

15. Bariere lingvistice 

Descrierea activității 

 Participanți: 21 elevi și 1 profesor. 

Obiective: 

 

 Conștientizarea necesității învățării limbilor străine; 

 Promovarea multilingvismului și dezvoltarea abilităților de comunicare 

interculturală; 

 Încurajarea învățării limbilor străine pe tot parcursul vieții. 

 

Desfășurarea activității: 

 

Elevii au simulat că sunt în situația de a completa un formular pentru permis de 

ședere/formular cerere de azil. 

După simulare a urmat o dezbatere privind drepturile omului pentru cazul persoanelor aflate în situația de a solicita azil. 

http://www.ccdneamt.ro/
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16. Lansarea volumului colectiv “Filosofia altfel”, auxiliar didactic cu tema « Educaţie pentru democraţie europeană  şi creativitate în 

învăţământul primar”, L.T. „Vasile „Conta”, 23.11.2103; 

 

       Sâmbătă, 23 noiembrie, 2013,  în Sala de festivităţi a Liceului Tehnologic „Vasile Conta” din 

Târgu Neamţ a fost lansat auxiliarul curricular „Filosofia altfel”, cu tema „Educaţie pentru 

democraţie europeană şi creativitate primar”. Doamna profesor Vasilca Dumitriţa a punctat rolul 

educaţiei pentru cetăţenie democratică în învăţământul primar şi a detaliat cum poate susţine 

acest demers conţinutul auxiliarului 

prezentat. A fost prezentat colectivul de 

cadre didactice care a realizat auxiliarul şi a 

precizat că în prezent La Scoala Gimnazială 

Nr.2 din Piatra Neamţ, este utilizat auxiliarul  

în cadrul orelor de opţional pentru „Cetăţenie democratică”. 

 

 

 

 

http://www.ccdneamt.ro/
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17.  Expoziție produse 

În cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale - România 2013, ediția a XIV-a,”Cetățean român –cetățean european”, Casa 

Corpului Didactic Neamţ a fost gazda unei expozitii în intervalul 18-24 noiembrie 

2013, cu produse realizate de către copiii şi tinerii cu dizabilităţi, beneficiari ai 

Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane cu 

Dizabilităţi al Asociației de Sprijin a  Persoanelor cu Nevoi Speciale – 

Luceafărul. 

 Activitatea a avut drept obiective:  

1. Socializarea copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale prin reducerea gradului 

de handicap, pentru a permite o participare activă şi totală În viaţa comunităţii, 

ajutindu-i să-şi conducă viaţa independent, în acord cu propriile dorinţe.  

2. Promovarea potențialului creativ al beneficiarilori Centrului de 

Recuperare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane cu Dizabilităţi. 

3. Realizarea unei expoziţii cu vânzare ale lucrărilor realizate de către 

beneficiarii centrului, având scopul de a sensibiliza opinia publică si pentru 

strângerea de fonduri în vederea susţinerii financiare a centrului . 
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18. « Cultura și tradiție românească în spațiul european » 

 

Seminarul  de formare “Valorificarea culturii şi tradiţiilor româneşti 

 

„FOLCLORUL  ESTE  CARTEA DE IDENTITATE   A NEAMULUI” 

 

 Seminarul  de formare “Valorificarea culturii şi tradiţiilor româneşti” s-a 

derulat în data de 18 noiembrie 2013 si face parte din activităţile cultural - educative 

desfăşurate in cadrul Festivalului  Național al Șanselor Tale. 

  Obiectivul principal a fost valorificarea şi împărtăşirea experienţelor 

profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru 

promovarea tradiţiilor şi culturii 

româneşti și s-a adresat unui 

număr de 24 de cadre didactice 

din zona Bicaz, respectiv de la 

următoarele unităţi şcolare: Şcoala 

gimnazială nr.1 Bicaz, Şcoala 

gimnazială „Vasile Mitru” Taşca, 

Şcoala gimnazială Bicazu Ardelean, 

Şcoala gimnazială Bicaz Chei, Liceul Tehnologic Dămuc.  

 Întreaga activitate a fost structurată în patru secţiuni (Ocupaţii şi 

http://www.ccdneamt.ro/
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meşteşuguri; Artă culinară românească; Obiceiuri şi tradiţii; Dansuri populare) și a fost coordonată de doamna profesor pentru 

învățământul preșcolar Rodica Savu. 
 

 

Atelierul de pictura inspirat din opera Doamnei acuarelei românești,  Iulia Hălăucescu  

 

 

Sub îndrumarea prof. Daniela Mîțu, la  Școala gimnazială 

,,Iulia Hălăucescu,, Tarcău s-a derulat  Atelierul de 

pictura inspirat din opera Doamnei acuarelei 

românești,  Iulia Hălăucescu. Au participat la activitate 

14 cadre didactice din învățământul preșcolar și primar. 

Lucrările realizate într-un spațiu din incinta muzeului, vor 

putea fi vizitate în această săptămână și de alți colegi 

interesați de activități care vizează schimbul de bune 

practici. 
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Expoziţia - mijloc de valorificare a culturii şi tradiţiei româneşti 

 

  

În perioada 18- 24 noiembrie 2013, la grădiniţa Liceului Tehnologic “Spiru Haret”, Piatra 

Neamţ, profesorii pentru învățământul preșcolar Ana Hîrţan, Corbu Magda, Apetrei Manuela, 

Apostoaie Raluca au organizat o expoziţie cu obiecte vechi, româneşti, pentru a putea astfel să 

valorificăm cultura şi tradiţia autohtonă. 

Prin parteneriatul cu părinţii,  s-a reuşit 

antrenarea acestora şi a copiilor în achiziţionarea 

de obiecte artizanale (farfurii, oale, stergare, 

fluiere, linguri de lemn,  ulcioare, gherghef de 

ţesut, costume populare autohtone, etc.) cu 

ajutorul cărora au amenajat un colţ de folclor, o 

adevărată expoziţie. Obiecte pentru organizarea 

expoziției a furnizat și Asociația Magister 

Educationis Neamț. 
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Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou în România 

 

 

 

La Școala gimnazială nr. 11Piatra-Neamț, s-a derulat 

activitatea Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou în 

România, cu elevii din ciclul primar, coordonați de doamna 

învățătoare Lili Crețu, sub îndrumarea doamnei director Carmen 

Asimine. La ciclul gimnazial, clasele aVI a A și B, în cadrul 

opționalului de folclor, doamna profesor Elena-Roxana IRINA a prezentat 
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materiale demonstrative cu  obiceiuri și tradiții românești, moldovenești. Cu această ocazie a fost pregătită și sala de lucru, cu specific 

tradițional românesc. Doamna profesor Anca Floroaia a prezentat elevilor de gimnaziu materiale menite să dezvolte interesul pentru 

creaţia populară.  

 

 

19. PUNTE ÎNTRE GENERAȚII 

 

Casa Corpului Didactic Neamț a derulat în cadrul Festivalului Național al Șanselor 

Tale, activitate inițiată de Ministerul Educației Naționale proiectul PUNTE ÎNTRE 

GENERAȚII. Aflat la a doua ediție, proiectul a propus copiilor și tinerilor de la A.S.P.N.S. 

“Luceafărul” să participe la o activitate de voluntariat la  Centrul Social “Pietricica” alături 

de la elevi de la Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț.  

Activitățile s-au desfășurat în două etape: 

- Pe 18 noiembrie la A.S.P.N.S. 

Luceafărul - pregătirea 

materialelor necesare realizării 

ornamentelor pentru Crăciun 

- Pe 22 noiembrie – la Centrul Social “Pietricica” workshop artistic și spectacol 

muzical susținut de elevii Liceului de Arte “Victor Brauner” 

Alături de instituțiile menționate, partenerii în proiect sunt Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț, Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ și Asociatia Children 

http://www.ccdneamt.ro/
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Forever. 

  

20.  „Activitati in CDI  după un program special realizat pentru această perioadă” – C.T. „Ion Creangă” Târgu –Neamţ, 18-22.11.2013; 

 

Centrul de Documentare şi Informare  al Colegiului Tehnic « Ion Creangă » din Târgu – Neamţ, a 

programat şi organizat în săptămâna 18-22 noiembrie 2013, în cadrul « Festivalului Naţional al 

Sanselor tale »  care la cea de a  a XIV- a ediţie, 2013,   a avut tema "Cetățean român - cetățean 

european", următoarele activităţi:  

„Scriitori români în exil: E. Ionescu, E. Cioran, M. Eliade”,  

„ Ortodoxia în contextul culturii europene”-Expoziție de carte; 

Vizionare de filme: Clubul împăraților; Monalisa’s Smile; 

Diseminare: Proiectele Comenius; 

Mediatizare / promovare ECDL – importanța și avantajele obținerii Permisului european de 

conducere a calculatorului; 

Spunem NU abuzului față de copii și tineri -  dezbatere  pe teme convergente ( violența familială, în școală, în societate, traficul 

de persoane, exploatarea copiilor, consecințe ale destrămării familiei și ale scăderii nivelului de trai; 

English evrywhere – learning about,  FLE- moyen interculturel;  

„Bun venit în Europa!!”- expoziții, dezbateri, prezentări power –point; 

  In acest fel, resursele materiale existente în CDI au fost valorificate, deopotrivă de căte cadrele didactice şi 

elevi, în  scopul atingerii obiectivelor stabilite la începutul festivalului şi anume: 

 Conștientizarea de către  fiecare cetățean (elevi, părinți, membri ai comunității locale) a  avantajelor  calității de cetățean 

european; 

http://www.ccdneamt.ro/
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 Stimularea participării, la  activitățile desfăşurate în şcoală a  reprezentanților  instituțiilor publice locale și  ai  membrilor ONG–

urilor, parteneri constanţi în activităţile şcolii. 

        Doamna profesor Arsintescu Steluţa, responsabilul C.D.I.-ului Liceului Tehnologic „Ion Creangă” din Târgu – Neamţ,  precizează 

că : „prin antrenarea colectivului de cadre didactice de la  Colegiului Tehnic „Ion Creangă” din Tg. Neamț dorim să atragem atenția 

asupra demersurilor societății noastre pentru a conștientiza fiecare cetățean (elevi, părinți, membri ai comunității locale) de 

avantajele calității de cetățean european. De asemenea, vom antrena în activitățile noastre , în măsura posibilităților, și  alți 

reprezentanți ai instituțiilor publice locale și  membri ai ONG–urilor cu care colaborăm în mod constant”. 

           Materialele în format Power Point realizate şi prezentate în această săptămână, aplicaţiile elevilor, se regăsesc în dosarul 

constituit în acest sens la nivelul filialei din Târgu – Neamţ a C.C.D. Neamţ. 

21. Proiect „A fi român în Europa” 

Școala Gimnazială „Ieremia Irimescu” Brusturi în colaborare cu Școala Gimnazială Drăgăneşti au derulat  în săptămâna 18-24 

noiembrie proiectul „A fi român în Europa”.  

Obiectivele proiectului au fost: 

  pregătirea elevilor pentru a deveni cetăţeni europeni şi de a se 

obişnui cu ideea că facem parte din   

   marea familie a Uniunii Europene; 

  conştientizarea necesităţii de a cunoaşte şi transmite valorile 

unei cetăţenii active,responsabile ; 

  îndrumarea şi sprijinirea elevilor pentru a manifesta interes şi 

curiozitate pentru cunoştinţe din sferacivică şi de prevenire a 

delincvenţei juvenile/violenţei intrafamiliale/accidentelor rutiere consumului de droguri ; 

  dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a realităţii; 

http://www.ccdneamt.ro/
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  stimularea creativității si a expresivității  prin desen, pictură, colaj; 

  cultivarea sensibilității artistice a elevilor; 

  dezvoltarea competentelor de comunicare; 

Pentru atingerea acestor obiective elevii şi cadrele didactice din cele 2 şcoli au desfăşurat următoarele activităţi: 

 realizare de creatii plastice – elevii claselor I-IV – pictură/desen/colaj 

 prezentări Power Point – elevii claselor V-VIII, tema: „Europa în imagini”;  

 întreceri sportive – elevii claselor V-VIII.  

           Au participat în acest proiect de la Şcoala Gimnazială ”Ieremia Irimescu”, Brusturi 26 elevi clasele I – IV, 18 elevi clasele V – VIII şi 

cadrele didactice:  prof. înv. primar Vrăjitoru Irina – Elena,  prof. Tănase Elena,  prof. Cioată Jana – Doina – consilier educativ. De la Şcoala 

Gimnazială Drăgăneşti  au participat 19 elevi de loa clasele I – IV, 18 elevi clasele V – VIII şi cadrele didactice: prof. Onofrei Cristina – 

consilier educativ; prof. înv. primar Trofin Maria-Laura; prof. Bostoacă Marius - Adrian 

 

22. Proiect „Împreună suntem mai puternici” 

In săptămâna 18-24 noiembrie 2013, la Școala Gimnazială Bălţăteşti s-au desfăşurat 

următoarele activităţi :   

 lansarea proiectului “Împreună suntem mai puternici”, care îşi propune realizarea 

educaţiei  religioase, în data de  19.11.2013; 

 lansarea proiectului  “Toleranţă şi fairplay”, care propune realizarea unor activităţi  

sportive în scopul cultivării spiritului de toleranţă şi a fairplay-ului în rândul elevilor de 

la şcolile din Bălţăteşti şi din Valea Seacă -  20.11.2013 ; 

 “Un sat curat – o viaţă sănătoasă”, activitate ce îşi propune realizarea  educaţiei 

pentru protecţia mediului a elevilor din  Școala Gimnazială  Bălţăteşti - 20.11.2013 ; 

http://www.ccdneamt.ro/
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Rezultate a$teptate :

realizarea de activititicomune cu partenerii implicati;

dezvoltarea simtului de rdspundere prin dorinti de reugitS;

plScerea trdirii tensiunii concursului;

aspira{ia de a deveni campion;

formarea unei atitudini de toleranti in r6ndul copiilor;

un program educationalde mediu pentru comunitatea locald;

actiuni demonstrative de control giingrijire a zonelor verzi amenajate, cu sprijinul voluntarilor de mediu gi a persoanelor

mobilizate de cdtre Primdria Bdltdtegti.

Rapoartele pe activitate au fost realizate de profesorii-metodigti coordonatori de activitate: Mioara Rogu, Gabriela-Livia

Curpinaru, LicrSmioara Tincd, Mihaela Popa, Carmen-Elena Corl5leanu, Elena-Roxana lrina.
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