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Avizat, 

Inspector şcolar general, 

 

prof. dr.  GENOVEVA 

AURELIA FARCAȘ 

 Avizat, 

Inspector pentru 

activităţi extraşcolare, 

 

prof. ALLA APOPEI 

 

 

A. FIȘA ACTIVITĂȚII 

  

  Numele și adresa unității de învățământ aplicante: 

 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC “NICOLAE IORGA” 

Municipiul Paşcani, Judeţul Iaşi, str. Eugen Stamate nr. 12, Cod Poştal: 05200, 

 E-mail: secretariat.iorgap@yahoo.com, Tel/fax: 0232760243 / 0232767222. 

  Nivelul/nivelurile de învățământ: primar, gimnazial, liceal 

  Numărul elevilor din școală: 761 elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 

  Numărul cadrelor didactice din școală: 53, din care 16 profesori învățământ 

primar, 37 profesori învățământ gimnazial și liceal; 

  Coordonatorii activității/nume și prenume, funcție, date de contact:  

 Spiridon Gheorghe, directorul Liceului Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, 

Pascani, tel. 0744553376, spiridon_gheorghe@yahoo.com; 

 Blagoci Angelica, directorul adjunct al Liceului Tehnologic Economic 

„Nicolae Iorga”, Pascani, tel 0723634589, angelica_blagoci@yahoo.com; 

 Osoianu Maria, profesor de Religie, tel. 0745862527, e-mail:  

mariaosoianu@yahoo.com 

 Botezatu Mariana, profesor de Geografie, tel. 0741935069, e-mail: 

marianabotezatu96@yahoo.com 

 Botezatu Ioan Razvan, profesor de Limba română, tel. 0742697598, e-mail: 

bioanrazvan@yahoo.com 

 Dumitrache Petrică, profesor de Istorie, tel. 0726167291, e-mail: 

petrastef@yahoo.com 

 Gurzun Mariana, profesor de Limba română; consilier educativ, tel. 

0724265131, e-mail:mariana_gurzun@yahoo.com 

 Tcaci Carmen, profesor de Informatică, tel. 0753623479, e-mail: 

carmendrucker@yahoo.com 

 Ianole Dumitru, profesor de Educație fizică, tel. 0751973564, e-mail: 

danianole@yahoo.com 

mailto:secretariat.iorgap@yahoo.com
mailto:angelica_blagoci@yahoo.com
mailto:mariaosoianu@yahoo.com
mailto:marianabotezatu96@yahoo.com
mailto:petrastef@yahoo.com
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  Membri în echipa de proiect:  

Membrii comisiei metodice a diriginților:  

Iftimi Valerica, Cucoș Oana, Gavrilei Mihaela, Ipate Alina,  Iacob Anca, 

Mândru Vasile,  Sofron Irina, Benea Ana, Chiriac Laura, Apetroaie Gabriela, 

Ardeleanu Gheorghe, Rusu Florentina, Apetrei Simona, Mocanu Carla, 

Patrascu Cornelica,   Ardeleanu Rodica, Nemtanu Sorina, Ciocan Narcisa, 

Spataru Mihaela, Tcaci Carmen, Neculaeș Ema, Cozma Ramona, Avarvarei 

Liliana, Anton Marcela, Costan Diana, Ioniţă Dana 

Consilierul școlar: Ciopraga Petruța 

Preoți: Postolachi Pavel – protopop de Pașcani, Tanase Vasile – preot paroh al 

bisericii unde este arondată școala, Rusu Dumitru – responsabil ATOR, filiala 

Pașcani, Tabarcea Marius – responsabil Cateheză, filiala Pașcani 

Primar: Nedelcu Gabriela – Primăria Pașcani, Nechifor Dănuț - Primăria 

Ruginoasa 

Muzeograf: Sava Daniel – Muzeul Municipal Pașcani 

Președintele Consiliului elevilor: Palade Maria Alexandra – Liceul 

Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani 

Președintele Comitetului de Părinți al liceului: Filip Constantin Cătălin 

Membrii în Biroul permanent ai Comitetului de Părinți al liceului: Barna 

Alina, Vârlan Gabriela, Dumitrașcu Laura 
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1. Titlul activității: 
 

„SATUL ROMÂNESC, UNIVERS SPAȚIO – TEMPORAL DE 

TRADIȚIE ȘI SPIRITUALITATE MULTIMILENARĂ” 
 

2.  Domeniul în care se încadrează: Artistic 
 

 

3.  Scopul activității:  
 

Dezvoltarea personalităţii elevilor, prin valorificarea tradițiilor strămoșești ale 

satului românesc,  în vederea  cultivării respectului față de țară, de neam și  de 

biserică. 
 

4.  Obiectivele educaționale ale activității: 
 

O1. 

 

O2. 

 

O3. 

 

O4. 

 

O5.  

   

 

Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea tradițiilor religioase și 

populare  ale satului românesc; 

Dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter și de responsabilitate socială ale 

elevilor prin cunoașterea valorilor strămoșești ale satului românesc; 

Identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice, literare, teologice, de 

comunicare și organizare în vederea implicării în activități cultural-artistice; 

Consolidarea unității de credință și de neam, prin organizarea activităților 

culturale, comune: Școală – Biserică – Comunitate locală; 

Încurajarea colaborării în spirit inter și transdisciplinar între profesorii de 

diferite discipline în vederea promovării valorilor tradiționale ale satului 

românesc. 
 

5. Elevii participanți:  

 Număr total de participanți: 510 elevi 

 primar = 300, gimnazial = 130, liceal =80 

Procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă: 67% 

 

6. Durata și locul desfășurării activității: 

 

Activitățile s-au desfășurat în săptămâna Școala altfel: 15 – 19 aprilie 2019, în mai 

multe locații, după cum urmează:  

LUNI, 

15 prilie 

2019 

„Timp și spațiu sfânt”  Biserica „Inălțarea Domnului ” 

Pașcani 

„Sărbătoarea: artă şi 

spiritualitate a satului”    

Muzeul Etnografic  al Moldovei, 

Palatul Culturii Iași    
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 Muzeul Universitatii “A. I. Cuza “ 

Iasi 

MARȚI, 

16 aprilie 

2019 

 

„Timp și spațiu sfânt”  Biserica „Inălțarea Domnului ” 

Pașcani 

„Periplu de cinematecă 

literară și istorico-geografică 

pe tema satului romînesc”  

 

Liceul Tehnologic Economic 

„Nicolae Iorga” Pașcani 

Miercuri, 

17 aprilie 

2019 

 

„Timp și spațiu sfânt”  Biserica „Inălțarea Domnului ” 

Pașcani 

„Cultivarea sensibilității 

spirituale la copii și 

provocările lumii de azi ” 

 

Liceul Tehnologic Economic 

„Nicolae Iorga” Pașcani 

„Amintiri din satul meu” –  Protopopiatul Pașcani 

Joi, 

18 aprilie 

2019 

 

„Timp și spațiu sfânt”  Biserica „Inălțarea Domnului ” 

Pașcani 

„Tradiții din satul meu - 

Șezătoare cultural-artistică” 

Liceul Tehnologic Economic 

„Nicolae Iorga” Pașcani 

„Amintiri din satul meu”  Muzeul Municipal Pașcani 

Vineri, 

19 aprilie 

2019 

 

„Timp și spațiu sfânt”  Biserica „Inălțarea Domnului ” 

Pașcani 

„Bucuria de a dărui”  Satul Humosu, Școala Gimnazială 

Siretel, locația Humosu 

Satul Mircești, Azilul de bătrâni 

        Deoarece luna aprilie este luna dedicată SPIRITUALITĂȚII, am considerat 

absolul necesar ca fiecare zi din Săptămâna „Școala altfel“ să înceapă cu o activitate 

spirituală, prin participarea elevilor la viața liturgică a Bisericii, conform planificării 

pentru fiecare clasă.  

     Perioada de pregătire pentru activitățile proiectului din Săptămâna „Școala altfel“ a 

fost una profundă, elevii având posibilitatea de a exersa pașii de dans popular pentru 

Șezătoare, timp de o lună de zile; In același timp au căutat materiale tradiționale, 

specifice satului românesc, pentru a realiza expoziția tematică pe holul școlii, au luat 

interviuri pe tema satului cu diferite personalitați locale, au adunat materiale pentru 

revista școlii „Suflet de copil”, au amenajat un colț al școlii specific casei tradiționale 

românești.   
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7. Descrierea activității: conținut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, 

parteneriate etc.  

 

Proiectul intitulat: „Satul românesc, univers spațio – temporal de tradiție și 

spiritualitate multimilenară” a debutat în luna martie cu un periplu de activități cultural 

- artistice desfășurate la Protopopiatul Pașcani, cu prilejul Anului omagial al satului 

românesc și s-a finalizat în luna aprilie în cadrul săptămânii dedicate Programului 

„Școala altfel”.  

Activitățile s-au desfășurat pe 5 secțiuni, în funcție de preferințele și 

domeniile de interes ale elevilor:  

 „Timp și spațiu sfânt” – activitate de sensibilizare sufletească a tinerilor; 

 „Periplu de cinematecă românească” – atelier de educație cinematografică 

pentru elevi; satul românesc din perspectivă literară, istorică, geografică; 

 „Imaginație și creativitate” – atelier de creativitate literară, artistică, 

meșteșugărească (poezii, eseuri, desene, ouă încondeiate, origami, machete); 

 „Cântec, joc și voie bună” – atelier de educație muzicală - Șezătoare populară 

 „Filantropie creștină” – activitate social-filantropică de sprijinire a copiilor si 

tinerilor din zone rurale defavorizate. 

Alegerea acestor 5 secțiuni tematice s-a făcut în deplină concordanță cu 

solicitările elevilor noștri, mai ales că pe nivel liceal mare parte din populația școlară 

provine din mediul rural. 

În vederea atingerii obiectivelor stabilite au fost utilizate metode tradiționale 

dar și moderne, activ-participative: brainstorming-ul, explozia stelară, mozaicul, 

turul galeriei, exercițiul, explicația, audiția problematizată, dramaturgia muzicală. 

Pe tot parcursul activităților elevii au lucrat individual: fișe de lectură,  frontal: 

dezbatere cu tema: „Cultivarea sensibilității spirituale la copii și provocările lumii de 

azi” și pe ateliere de lucru – marcându-se în acest sens, acei parametri de trăire si 

vibrație artistică care conturează și definesc pe ansamblu filonul ancestral al acestui 

popor. În cadrul fiecărui atelier sarcinile de lucru au fost echilibrat distribuite, în 

funcție de abilitățile și competențele fiecărui elev participant la proiect.  

Proiectul a reunit o pleiadă de activități cu caracter interdisciplinar, în care au fost 

implicați profesori de religie, geografie, istorie, limba română, limba engleză, muzică, 

desen, psihologie, educație tehnologică.  

Și pentru că orice activitate de succes necesită parteneri de încredere, 

activitățile noastre s-au desfășurat în parteneriat cu: Inspectoratul Școlar Județean Iași, 

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Protopopiatul Pașcani, Primăria Pașcani, Primăria 
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Ruginoasa, Centrul Cultural Ruginoasa, Muzeul Municipal Pașcani, ATOR Pașcani, 

Centrul de cateheză Pașcani. 

Toate activitățile din cadrul proiectului au  evidențiat frumuseţea satului 

românesc, în trecut şi în prezent, tradiţia și portul popular, unitatea de credință și de 

neam în țara noastră păstrată prin preoţi, învăţători, primari gospodari și oameni 

vrednici ai satului românesc. 

 

 8. Rezultatele obținute în urma activității: 

 

     Rezultatele obținute în cadrul proiectului sunt cuantificate în măsură: calitativă și 

cantitativă. Cele calitative se referă la elevi, cadre didactice și părinți, iar cele 

cantitative la produsul finit al proiectului. 

     Ca urmare a desfășurării activităților proiectului elevii au obținut următoarele 

rezultate:  

și-au însușit cunoștințe deosebite referitoare la tradițiile religioase și populare  

ale satului românesc, finalitatea fiind una operațională, în sensul că a crescut 

motivația școlară și interesul elevilor pentru promovarea valorilor satului românesc;  

 și-au dezvoltat trăsături pozitive de caracter permisive, în timp, unor 

schimbări de ordin atitudinal, comportamental;   

 și-au exersat spiritul de competiție și de promovare a talentelor în domeniul 

interpretării muzicale, literare, artistice și multimedia; 

 au avut posibilitatea de a colabora în grupuri mici, pe ateliere de lucru, în 

activități interdisciplinare. 

    Rezultate ale cadrelor didactice:  

 au colaborat în vederea desfășurării unor activități interdisciplinare, a unor 

schimburi de experiență în domenii diferite,; 

 au asigurat un ambient plăcut în mediul educațional formal, contribuind la 

dezvoltarea culturii organizaționale a școlii.  

 au contribuit la stimularea indecelui „peer-education” – atât de urmărit în 

etapa actuală, asta din perspectiva unui învățămînt modern, care să se plieze întru 

totul pe cerințele învățământului european. 

   Părinții și membrii comunității locale: 

 s-au implicat în activitățile școlare și extrașcolare cu caracter civic-moral-

religios, asigurând suportul logistic, material necesar desfășurării activităților din 

cadrul proiectului.  

    Produsul finit al proiectului a constat în:  
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 Amenajarea unui colț al școlii cu obiecte specifice ale unei case tradiționale 

românești: covoare țesute tradițional, prosoape românești specifice zonei 

Pașcani, obiecte din casa țăranului pășcănean; 

 Panou cu fotografii vechi ce surprind satul românesc de odinioară; 

 Expoziție: desene cu tematică pascală și ouă încondeiate; 

 Confecționarea unor coroane de Florii – din ramuri de salcie; 

 Realizarea unor CD-uri cu filme sau prezentări power-point pe tema satului 

românesc; 

 Prezentarea Șezătorii populare: “Amintiri din satul meu”; În acest context, 

activitatea a adus in prim-planul atenției auditoriului prezent, două secvențe 

artistic: una preluată din arealul propriu în care ne desfășuram activitățile 

zilnice (arealul moldav) și una cu o conotație tradițional-etnică, transferată din 

spațiul sud-dunărean, până in spațiul moldovean. 

 Organizarea unei dezbateri pe temă de spiritualitate: „Cultivarea 

sensibilității spirituale la copii și provocările lumii de azi ” 

 Realizarea unui album foto și DVD cu activitățile proiectului; 

 Redactarea revistei școlare “Suflet de copil”, cu cele mai reprezentative 

creații literare și artistice ale elevilor, care va fi lansată cu prilejul Zilelor 

liceului; 

 

9. Dorința de continuare a acestei activități/modalitatea prin care asigurăm 

acest lucru:  

         

      Dorința de continuare a valențelor artistice din cadrul proiectului s-a putut 

observa imediat după desfășurarea activităților cheie, atât din partea elevilor, a 

părinților cât și a profesorilor coordonatori, care s-au implicat în activități pe această 

temă, după cum urmează: 

 participarea unui grup de tineri la Concursul Național „Hristos sufletul 

satului meu”, desfășurat la Protopopiatul Pașcani, în luna aprilie 2019; 

 dorința ansamblului de muzică și dansuri a liceului nostru de a participa la 

Festivalul Județean de folclor „La fântâna dorului” în cadrul unui proiect CAEJ, 

organizat la Hălăucești,  in luna mai 2019, precum și la Festivalul Național de 

Folclor „De la moșii noștri noi am învățat”, desfășurat la Tatăruși, în cadrul unui 

proiect CAER, in luna iunie 2019 ; 

 înscrierea unui număr de 30 de elevi în Tabăra de Cultură și Spiritualitate 

„Floare de colț”, Durău, in luna iulie 2019; 
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       De asemenea ne propunem ca în decembrie 2019, cu prilejul Zilelor liceului 

nostru să organizăm o conferință pe tema satului românesc, în cadrul căreia să se 

desfășoare lansarea revistei școlii: „Suflet de copil”. 

      În același context tematic s-a propus organizarea unui spectacol care să aducă în 

prim-planul atenției locale revigorarea tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă.  

       Succesul acestui proiect constă în bucuria pe care o aduce elevilor dornici să 

desfășoare activități pe ateliere de lucru care presupun originalitate, creativitate, 

inovație, tehnici de lucru care solicită abilități fizice și artistice. 

 

10. Motivarea propunerii activității ca fiind cea mai bună (1/2 pag): argumente 

ale cadrelor didactice/elevilor/ părinților 

 

Am ales acest proiect din cel puţin două considerente majore. 

 În primul rând, proiectul se înscrie în cadrul evenimentelor din Săptămâna 

„Școala altfel”, perioadă în care părinții, elevii și profesorii au posibilitatea de a 

desfășura activități cu caracter cultural-artistic și filantropic, prin care să promoveze 

educația copiilor și tinerilor de la sate. 

În al doilea rând, proiectul se desfășoară în contextul activităților dedicate Anului 

omagial al satului românesc, al preoților și primarilor gospodari, avînd în vedere 

faptul că satul românesc a creat şi a promovat valori culturale şi spirituale, dintre care 

amintim: cântece populare, jocuri populare, costume populare, meşteşuguri, artizanat, 

tradiţii, obiceiuri etc. 

Prin urmare acest proiect constituie o modalitate eficientă prin care să fie 

evidențiată frumusețea satului românesc de ieri și de azi, latura artistică rămânând 

prin excelență supapa de conservare permanentă a spiritului romînesc și a valorilor 

sale.  

Dincolo de toate prerogativele inserate mai sus am pornit de la o idee eminamente 

imperioasă, în sensul că, satul românesc trece, în prezent, printr-o perioadă suficient 

de grea sub aspectul depopulării masive cu care se confruntă.  

În fapt, este una din cerințele majore ale Senatului Academiei Române de a 

milita, în fiecare unitate școlară, pentru oprirea acestui exod masiv și reînvierea 

satului de odinioară.  

Mai mult, domnul academician, prof. dr. Ioan Aurel Pop, amintește în studiile 

sale că reînvierea satului românesc ține , în primul rând, de Școală și de modul în care 

profesorii vor reuși să creeze o  comunicare eficientă cu elevii și familiile acestora.  

Având în vedere cele mai sus menționate considerăm că, prin acest proiect, tinerii 
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implicați în activități au posibilitatea să cunoască și să promoveze valorile satului 

românesc în vederea creării unor punți de legătură între generații.Tradițiile, 

obiceiurile, portul popular și folclorul sunt comori inestimabile, care definesc un 

popor, făcându-l unic, statornic, nemuritor și care dincolo de tot și de toate, topesc în 

istorie și mențin acolo, în stare latentă, trăirea și vocația artistică a unui neam.  

 

LINK RELEVANT pentru ilustrarea evenimentului:  

https://www.youtube.com/watch?v=dpr2f-

YTcsA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cs5IG4PR8urMR5wXVmbv_HMWa_XslytqmTA

Nz-s1BeWs2_61PLckr2nw  

https://www.youtube.com/watch?v=dpr2f-YTcsA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cs5IG4PR8urMR5wXVmbv_HMWa_XslytqmTANz-s1BeWs2_61PLckr2nw
https://www.youtube.com/watch?v=dpr2f-YTcsA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cs5IG4PR8urMR5wXVmbv_HMWa_XslytqmTANz-s1BeWs2_61PLckr2nw
https://www.youtube.com/watch?v=dpr2f-YTcsA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cs5IG4PR8urMR5wXVmbv_HMWa_XslytqmTANz-s1BeWs2_61PLckr2nw
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„Mă numesc Roxana, sunt eleva în clasa  a XI-a și am participat la acest proiect, 

secțiune literară, cu o poezie despre satul meu  și o compunere despre personalitățile 

marcante ale satului natal, Lespezi. Pentru mine, satul este un izvor de Rai, unde îmi 

găsesc liniștea, împăcarea și împlinirea sufletească”.   

Elev,  Apostol Roxana Vasilica, clasa a XI-a A 
 

„ Fiind pasionat de pictură, am fost încântat să particip la acest proiect, secțiunea 

icoane. A fost o experiență frumoasă, un prilej de bucurie sfântă și totodată o 

modalitate de apropiere de Dumnezeu prin limbajul culorilor.” 

Elev, Hapliuc Iustina Teodora, clasa a V-a 

 

„Acest proiect a reușit să unească preoți, elevi și profesori de diferite discipline, 

scoțând în evidență colaborarea dintre Biserică și Școală, în vederea consolidării 

identității de credință și de neam.”  

Elev, Surdu Andreea Mirela, clasa a XII-a 
 

„Am participat cu mult drag la activitățile proiectului și m-a impresionat in mod 

special activitatea liturgică oficiată la Parohia Inălțarea Domnului Pașcani, unde am 

luat interviu parintelui Pavel Postolachi, despre satul copilăriei sale.” 

Elev, Roman Ancaa, clasa a XI-a A 
 

„Numele meu este Georgiana și împreună cu colegele mele am participat la secțiunea 

artistică, realizănd un colaj de melodii tradiționale românești, pe tema satului 

B. 

MĂRTURII ALE CADRELOR 

DIDACTICE/ELEVILOR/ PĂRINȚILOR 

REFERITOARE LA ACTIVITATEA 

PROPUSĂ: 
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romanesc. Apropierea mea de Dumnezeu vine prin muzică, ofranda pe care mă 

străduiesc să i-o aduc în dar, atât la Biserică cât și la Școală.”  

Elev, Hărățu Georgiana Cosmina, clasa a IX-a A 
 

„Mă bucur că am participat la activitățile acestui proiect. M-am implicat în mod 

deosebit în realizarea filmului documentar pe tema satului romanesc, încercând să 

scot în evidență rolul pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Română în promovarea 

valorilor satului romanesc.” 

Elev, Moisa Narcis Mihai, clasa a XII-a A 
 

“Activitățile la care am putut participa mi-au dat posibilitatea reală de a-mi 

cunoaște mai bine copilul, de a-i înțelege temerile și așteptările și, nu în ultimul 

rând, de a răspunde mult mai atent solicitărilor sale.” 

Barna Elena – Alina, părinte, elev, Barna Maria – Elena, clasa a VII-a 
 

“Copilul meu participă de fiecare dată cu mare interes și dorință responsabilă la 

toate activitățile inițiate în școală și-n afara acesteia. Acum însă am înțeles, pe 

deplin de ce o face. Dincolo de mirajul unor activități incitante sub aspect tematic, 

există și acei oameni dăruiți profesiei  care construiesc o parte din visele copiilor 

noștri și aută să creadă cu adevărat în ele. “ 

Hapliuc Constantin,  preot,  părinte, elev, Hapliuc Casian, clasa a VI a 
 

“Este mare lucru că de fiecare dată în derularea unei activități, putem interfera, 

indiferent de natura specialităților noastre, latura aceasta inter și transdisciplinară 

consumându-se cu eleganță, respect și decență profesională.” 

prof. Anton Maricela, specialitatea Economie,  

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” – Pașcani 
 

„Activitatea din cadrul Proiectului “Școala altfel”, concepută în manieră 

interdisciplinară, îmbină armonios catedrele de Istorie, Geografie, Religie, 

Psihologie, Limba Română, Muzică și Desen. An după an ea are un impact 

deosebit de important atât asupra elevilor cât și a cadrelor didactice, punând în 

valoare talentele din sfera valorilor spirituale, moral – civice și culturale  ale 

elevilor. Lăudăm organizatorii și sperăm ca acest Proiect  să dăinuiască de-a 

lungul timpului și să se desfășoare în aceeași atmosferă de înaltă sensibilitate 

sufletească.” 

prof. Pricop Anca, specialitatea Educație plastică 

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” – Pașcani 
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Am considerat eficient să atașam dovezi ale activităților desfășurate în 

cadrul acestui proiect, pe cele 5 secțiuni, în funcție de preferințele și 

domeniile de interes ale elevilor:  

 

1. „Timp și spațiu sfânt” – activitate de sensibilizare sufletească a tinerilor; 

  

C. 

DOVEZI ALE ACTIVITĂȚII: 
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2. „Periplu de cinematecă românească” – atelier de educație cinematografică 

pentru elevi; satul românesc din perspectivă literară, istorică, geografică; 
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3. „Imaginație și creativitate” – atelier de creativitate literară, artistică, 

meșteșugărească (poezii, eseuri, desene, ouă încondeiate, origami, machete); 
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4. „Cântec, joc și voie bună” – atelier de educație muzicală - Șezătoare 

populară 
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5. „Filantropie creștină” – activitate social-filantropică de sprijinire a copiilor 

si tinerilor din zone rurale defavorizate. 
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IMPACTUL IN MASS-MEDIA LOCALA 

 
http://newspascani.com/index.php/local/stiri-

locale/educatie/35767-traditie-si-

spiritualitate-in-satul-romanesc-proiect-

cultural-artistic-organizat-la-liceul-nicolae-

iorga 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-

locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-

humosu-din-partea-liceului-nicolae-

iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwkt

FYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=74Bh8nE

K4cA 

https://www.youtube.com/watch?v=RhSZMlI

IHZ4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/35767-traditie-si-spiritualitate-in-satul-romanesc-proiect-cultural-artistic-organizat-la-liceul-nicolae-iorga
http://newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/35767-traditie-si-spiritualitate-in-satul-romanesc-proiect-cultural-artistic-organizat-la-liceul-nicolae-iorga
http://newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/35767-traditie-si-spiritualitate-in-satul-romanesc-proiect-cultural-artistic-organizat-la-liceul-nicolae-iorga
http://newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/35767-traditie-si-spiritualitate-in-satul-romanesc-proiect-cultural-artistic-organizat-la-liceul-nicolae-iorga
http://newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/35767-traditie-si-spiritualitate-in-satul-romanesc-proiect-cultural-artistic-organizat-la-liceul-nicolae-iorga
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0
https://www.youtube.com/watch?v=74Bh8nEK4cA
https://www.youtube.com/watch?v=74Bh8nEK4cA
https://www.youtube.com/watch?v=RhSZMlIIHZ4
https://www.youtube.com/watch?v=RhSZMlIIHZ4
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https://bittv.info/saptamana-scoala-altfel-la-

liceul-tehnologic-economic-nicolae-iorga-

pascani-targ-de-stiinte-dezbateri-si-donatii/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RhSZMlI

IHZ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,  

 

Coordonatori proiect: 

 

Prof. SPIRIDON GHEORGHE Prof. BOTEZATU MARIANA 

Prof. BOTEZATU IOAN RAZVAN 

Prof. OSOIANU MARIA 

Prof. DUMITRACHE PETRICĂ 

Prof. CIOPRAGA PETRUȚA 

  

Consilier educativ, 

 Prof. GURZUN MARIANA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RhSZMlIIHZ4
https://www.youtube.com/watch?v=RhSZMlIIHZ4

