Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Băicoi
Nr. 5000 / 7.11.2018

C.C.D. Prahova
Nr. 1567/ 8.11.2018

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

PROIECT DE COOPERARE INSTITUŢIONALĂ
FARMECUL CREAŢIEI
PARTENERIAT PROFESIONAL
EDIŢIA I
Încheiat azi, ………………………… , la sediul Casei Corpului Didactic Prahova, între:
1. CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA, cu sediul în Ploieşti, str. Democraţiei, Nr. 35, telefon:
0244 577338 sau 0244-571015, fax:, 0244-514793, e-mail:ccdph@isj.ph.edu.ro, website: www.ccdph.ro,
reprezentată prin director, profesor Mariana Cazacu , în calitate de Partener
şi
2. LICEUL TEHNOLOGIC „ CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI cu sediul în Băicoi, str. Republiciii,
nr.111, judeţul Prahova, telefon/ fax: 0244-260658, e-mail: liceultehnologicbaicoi@gmail.com,
reprezentat prin director, profesor Ciurea Isabela şi prof. înv. primar Rotaru Cristina și Ilie Gabriela, în
calitate de Aplicant.
ART.1. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE
Scopul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării proiectului „Farmecul creației”, ediţia I, proiect de cooperare instituțională.
ART.2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR SEMNATARE ALE ACORDULUI
Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino”, oraş Băicoi se obligă:
- să întocmească documentaţia pentru lansarea concursului/proiectului;
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare;
- să promoveze şi să disemineze activităţile proiectului.
Casa Corpului Didactic Prahova se obligă:
- să mediatizeze proiectul prin mijloacele de informaţie de care dispune (panouri, site...) la
solicitarea Aplicantului;
- să pună la dispoziţie spaţiul pentru organizarea expoziţiei;
- să informeze iniţiatorii proiectului cu privire la unele probleme ce pot apărea în
desfăşurarea activităţii;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
proiectului.
ART. 3. DISPOZIŢII FINALE:
(1) Acordul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, fiind valabil în anul şcolar 2018 2019;
(2) Acordul poate fi modificat numai cu acordul scris al părţilor.
Prezentul acord s-a încheiat azi , ......................., în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte.
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Şcoala Gimnazială "Învăţător Ion Mateescu"
Poiana Câmpina
Sat Poiana Câmpina, Nr. 235, Jud. Prahova
E- mail sc.ion.mateescu@gmail.com
Director,
Prof. Niţu Elena
Nr............./.................

Şcoala “Toma T. Socolescu”
Comuna Păuleşti
Str. CaleaUnirii, Nr.182
E-mail scoala_paulesti@yahoo.com
Director,
Prof. Radulescu Ovidiu
Nr............/..........................

FARMECUL CREAŢIEI
PROIECT DE COOPERARE
INSTITUŢIONALĂ
PARTENERIAT PROFESIONAL
EDIŢIA I
2018

A. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Titlul proiectului: FARMECUL CREAŢIEI
Tipul proiectului: Proiect de cooperare instituţională
Durata: Anul şcolar 2018 – 2019
ARGUMENT
Necesitatea educării copilului în spirit activ-participativ în vederea integrării sale într-o
societate dinamică supusă schimbării este o idee pe cât de veche pe atât de actuală.
Învăţământul contemporan exploatează aceasta idee impunând un alt mod de abordare a
conţinutului educaţional. Promovarea proiectelor de parteneriat educativ interdisciplinar
constituie una din trăsăturile definitorii ale progresului ştiinţei contemporane. Astfel se impune
identificarea unor modalităţi de formare şi de exersare a abilităţilor practice, artistice, în vederea
păstrării, continuării, valorificării şi îmbogăţirii experienţelor noastre.
Proiectul îşi propune diversificarea ofertei pentru disciplinele optionale şi activităţile
extracurriculare, prin valorificarea preocupărilor cadrelor didactice în funcţie de interesele şi
dorinţele elevilor. Ne dorim ca schimbul de experienţă sa fie o modalitate de cunoaştere şi de
împărtăşire a experienţei, iar lucrările finale să contribuie la creşterea calităţii actului
educaţional.
SCOPUL PROIECTULUI:
Identificarea şi promovarea unor experienţe inedite ale cadrelor didactice şi folosirea lor
în activităţile curriculare şi extracurriculare desfăşurate cu elevii.
OBIECTIVE:
 Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul
partenerilor implicaţi în proiect; promovarea lucrului în echipă;
 Familiarizarea/abilitarea cadrelor didactice cu diverse modalităţi de lucru în cadrul
disciplinelor şcolare obligatorii, opţionale şi în activităţile extracurriculare;
 Dezvoltarea cooperării şi colaborării între cadrele didactice din unităţi de învăţământ
diferite;
 Realizarea unor material – suport pentru activităţile cu elevii.

B. COORDONATORI PROIECT:
Parteneri:
1. Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino” Băicoi
Director, prof. Ciurea Isabela Elena
Coordonatori proiect şcoală:
Prof. înv. primar Ilie Gabriela (0742370244, iliegabi68@yahoo.com)
Prof.înv. primar Rotaru Cristina ( mobil 0742064356, rotarucristina06@yahoo.com)
2. Şcoala Gimnazială"Învăţător Ion Mateescu" Comuna Poiana Câmpina
Director, prof. Niţu Elena
Coordonatori proiect şcoală:
Prof. Niţu Elena (0726197542, elenadia_nitu@yahoo.com)
Prof. înv. Primar Cucu Ioana Alina (0721669922, alinaioana.cucu@yahoo.com)
3. Şcoala Gimnazială “Toma T. Socolescu” Păuleşti
Director, prof. Rădulescu Ovidiu
Coordonatori proiect şcoală:
Prof. înv. Primar Stănescu Necula Laura ( 0751143694, slauranicoleta@yahoo.com )
Prof. înv. Primar Bănica Claudia Andreea (0762650729, clemy_claudia@yahoo.com )
Prof. Stănescu Necula Adrian ( 0751143693, stanescuadrian2003@yahoo.com )

C. PARTENERI EDUCAŢIONALI
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova
Inspector de specialitate, prof. dr. Coralia Matei
Inspector de specialitate, prof. Camelia Stroe Bibescu

 Casa Corpului Didactic Prahova
Director, prof. Mariana Cazacu

D. ORGANIZAREA PROIECTULUI
Resurse
 Resurse umane: cadre didactice din şcolile implicate în proiect
 Resurse materiale: coli, flipchart, postit-uri, videoproiector, camera de filmat,
tipuri de hârtie, color, acuarele, lipici, marker, etc.
 Resurse financiare: sponsorizare/autofinanţare
Grupuri ţintă: cadre didactice care predau în învăţământul primar din şcolile partenere
Beneficiari - direcţi: cadrele didactice
- indirecţi: elevii din şcolile implicate în proiect
Domenii de interes: disciplinele cuprinse în planurile cadru pentru clasele P - I – IV,
activităţile extracurriculare

ACTIVITĂŢI
Nr.
Activitatea
Crt.
1.
Corespondenţă e-mail
cu şcolile interesate şi
partenerii educaţionali (
ISJ, CCD Prahova), in
vederea demarării
proiectului
2.
Iarna aduce sărbătoare
Tradiţii de Crăciun
( atelier pentru
confecţionarea
podoabelor pentru brad)

Resurse umane/ locul
desfăşurării
Inspectorii pentru învăţământ
primar, Directorul CCD,
Directorii şi coordonatorii de
program din şcolile implicate

Resurse
de timp
11/2018

Coordonatori/organi
zatori activitate
Prof. Ilie Gabriela
Prof. Rotaru Cristina
Prof. Niţu Elena

Cadrele didactice de la Liceul
Tehnologic „Constantin
Cantacuzino” Băicoi

12/ 2018

Prof. Ilie Gabriela
Prof. Rotaru Cristina
Cadrele didactice de la
Liceul Tehnologic
„Constantin
Cantacuzino” Băicoi
Prof. Niţu Elena
Prof. Cucu Ioana
Alina
Cadrele didactice de la
Şcoala
Gimnazială
"Învăţător
Ion
Mateescu"
Comuna
Poiana Câmpina

3.

Să însufleţim piatra Cadrele didactice de la Şcoala 04/ 2019
prin pictură - atelier
Gimnazială "Învăţător
Ion
Mateescu" Comuna Poiana
Câmpina

4.

Dans şi sport – o
descărcare prin ritm şi
mişcare a
sentimentelor şi
trăirilor

Cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială “Toma T.
Socolescu” Păuleşti

05/2019

5.

Colecţie de bune
practici
( întocmirea şi
distribuirea revistei în
format electronic,
precum şi a
documentelor care atestă
participarea la acest
proiect)

Cadrele coordonatoare de la
instituţiile implicate în proiect

05/2019

Prof. Stănescu Necula
Adrian
Prof. Stănescu Necula
Laura
Bănică Claudia
Andreea
Cadrele didactice de la
Şcoala Gimnazială
“Toma T. Socolescu”
Păuleşti
Prof. Ilie Gabriela
Prof. Rotaru Cristina
Prof. Cucu Ioana
Alina
Prof. Stanescu Necula
Laura

E. FINALITĂŢI



Expoziţii itinerante
Revista electronică „ Bune practici”( imagini, opinii, avantaje, relevanţa proiectului
pentru părţile implicate în program)

F. EVALUAREA
Evaluarea se realizează pe tot parcursul proiectului

G. DISEMINAREA




Popularizarea proiectului la Cercurile pedagogice şi în şedinţele cu părinţii
Articole în reviste de specialitate
Aplicarea cunoştinţelor însuşite în activităţile organizate cu elevii

