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ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:  

Nr. 

Crt. 

Tema activităţii Modalităţii de realizare Locul  

desfăşurării 

Data/ 

Perioada 

Resurse umane Responsabili 

1 Lansarea proiectului 

„Ambasadorii limbii şi 

culturii române” 

 

Prezentare în Consiliul profesoral , în faţa 

elevilor şi în şedinţele cu părinţii 

Sala 

profesorală 

Sala de clasă 

Ianuarie 

2018 

Cadre didactice, 

elevi, părinţi, 

reprezentaţi ai 

autorităţilor locale 

Coordonatorul 

proiectului la nivel 

de şcoală 

 

2.  

,,Limba noastră-i o 

comoară” 

Momente cultural-artistice dedicate poeţilor 

Mihai Eminescu şi Grigore Vieru:  

urmărirea acestora în direct, în mod reciproc   

sau transmiterea spectacolului filmat (spre 

vizionare), elaborarea unor eseuri, PPT-uri, 

desene,  si transmiterea lor electronic pentru a 

putea fi lecturate, vizionate de elevii scolii 

partenere, în mod organizat, etc.  

Fiecare şcoală 

în spaţiul 

propriu. 

Ianuarie-

februarie 

2018 

Cadre didactice, 

elevi, părinţi, 

reprezentaţi ai 

autorităţilor locale 

Coordonatorul 

proiectului la nivel 

de şcoală. 

Responsabili: 

profesorii de limba 

română, învățători 

3.  

„O singură limbă, o 

singură ţară” 

Moment dedicat unirii Basarabiei cu România - 

informarea reciprocă prin diferite modalităţi. 

Expoziţie cu lucrări ale elevilor dedicate 

evenimentului 

Online 

Skype 

Fiecare şcoală 

în spaţiul 

propriu. 

Sala de clasă 

Sala 

profesorală 

 

Martie 2018 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect 

Responsabili: 

coordonatorul 

profesorii de 

istorie, învăţătorii 

4.  

Întâlnire de proiect 

între şcolile partenere 

 

Reprezentarea şcolii în România, Harghita 

Vizita partenerilor din Republica Moldova şi 

participarea la Festivalul de folclor al copiilor 

„Cântec, joc şi voie bună”- ediţia a X-a, 

Sărmaş, judeţul Harghita, 2018 

Liceul ”M. 

Preda” 

 

Şcoala 

Gimnazială 

“Sf. Andrei” 

Sărmaş 

19-20 mai 

2018 

4 elevi (2-2) 

4 cadre didactice 

(2-2) 

Echipa de proiect 

Partenerii din 

Harghita 
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5.  

Vizite în şcolile din 

Republica Moldova, 

respectiv  Harghita, 

România 

  

Excursii tematice şi vizite  în Republica 

Moldova şi Harghita, România 

Şcolile 

partenere din 

Republica 

Moldova şi 

Harghita, 

România 

Iulie-august 

2018 

20 elevi (10-10) 

4 cadre didactice 

 

Echipele de proiect 

din şcolile 

partenere 

 

6.  

„Uniţi în cuget şi 

simţiri” 

 

Participarea la activităţile organizate cu prilejul 

împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire 

- Prezentarea unor referate de către profesori. 

Moment cultural-artistic prezentat de elevi, la 

Topliţa. 

-  Depuneri de coroane la Monumentul eroilor 

neamului din M-Ciuc, Harghita 

 

 

Şcoala 

parteneră din 

Harghita, 

România 

30.11.2018- 

1.12.2018 

4 elevi (2-2) 

4 cadre didactice 

(2-2) din şcolile 

partenere 

Echipa de proiect 

Responsabilii  

 

7.  

Diseminarea 

proiectului 

 

 

Realizarea panoului cu fotografii 

Articole în presa locală 

 

 

15.12.2018 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect 
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