


 
Proiect educaţional  

„Învăţătorii băcăuani - valori perene“ 
 
1. Argument 

 De-a lungul veacurilor, purtătorii de lumină ai lumii au fost învăţătorii, cei care 
dăruindu-se, au sporit ştiinţa de carte a maselor, le-au format în spiritul iubirii de frumos, 
adevăr, credinţă şi patrie.  

Adevăraţi apostoli ai binelui, învăţătorii se bucurau în trecut de stimă, respect, 
statut social aparte. Erau figuri de seamă ale comunităţilor în care trăiau şi munceau. 
Astăzi însă, într-o lume în plină expansiune, rolul învăţătorului în societate tinde să pară 
mai puţin important, se lasă loc interpretărilor răuvoitoare  iar societatea românească de 
după 1989 i-a marginalizat puţin câte puţin. 

Cu salarii de mizerie, care nu le acoperă nevoile materiale şi intelectuale, în lipsa 
unui liant care să le menţină trează conştiinţa apartenenţei la o profesie de o nobleţe 
ieşită din comun şi să le întărească respectul de sine, nu e de mirare că mulţi învăţători 
au ales să părăsească sistemul şi chiar ţara lor iubită. 
 Prezentul proiect îşi propune să retrezească, fie şi pentru scurt timp flacăra ce 
arde mocnit în sufletul oricărui învăţător, să aducă în atenţia societăţii modelele vii ale 
celor care, în ciuda lipsurilor se dăruiesc zilnic celor mai fragile suflete şi minţi ale 
României şi care sădesc în ei viitorul de mâine al ţării. 
 Într-o perioadă sfântă pentru toţi creştinii, dascălii claselor primare se vor aduna 
într-una din cele mai de seamă instituţii de cultură ale judeţului pentru a se sărbători pe 
ei înşişi, pentru a demonstra că învăţătorii băcăuani sunt valori perene. 
 

2. Scop 
Ridicarea statutului moral şi social al învăţătorului băcăuan  

 
3. Obiective 
a. informarea cadrelor didactice invitate cu privire la activitatea prezentă şi 

trecută a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, a Asociaţiei Învăţătorilor din 
Judeţul Bacău; 

b. audierea unor prelegeri privind învăţătorii şi rolul lor în societate; 
c. prezentarea unor modele de învăţători băcăuani; 
d. susţinerea unor momente artistice de către învăţători băcăuani sau elevi 

pregătiţi de aceştia; 
e. vernisarea unei expoziţii de fotografii şi documente din trecutul asociaţiei 

judeţene; 
f. diseminarea informaţiei cu privire la activitate în rândul Comunităţii Învăţătorilor 

Băcăuani, pe forumurile AGIRo, www.didactic.ro, în presa locală etc. 
 
4. Grup ţintă 
Cadre didactice din judeţul Bacău (300 de învăţători participanţi direcţi, invitaţi, 

peste 500 învăţători informaţi indirect, prin intermediul comunităţilor electronice 
menţionate). 

 



5. Resurse umane  
 

Numele şi prenumele Sarcina în proiect 
Inst. Rodica Leonte  
(Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău) COORDONATORI PROIECT Inst. Ionel-Cătălin Diaconu 
(Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România) 
Inst. Viorel Dolha 
Prof. Gheorghe Amaicei 
(Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România) 

PARTENERI PROIECT 

Înv. Eugen Teirău 
(Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău) 
Prof. Ovidiu-Relu Cojocaru 
Inst. Adina Albu 
Inst. Ioan Surdu 
(Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău) 
Prof. Gabriel Stan 
(Casa Corpului Didactic Bacău) 
Prof. univ. dr. Gheorghe Dumitriu 
Conf. univ. dr. Constanţa Dumitriu 
Conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu 
(Universitatea din Bacău) 
Prof.dr. Costică Lupu 
(Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău) 
Director Pavel Ionescu 
(Filarmonica „Mihail Jora” Bacău) 
Conf. univ. dr. Ioan Dănilă 
(Societatea de Ştiinţe Filologice din România, filiala Bacău) 
Inst. Gabriela Melinceanu 
Înv. Coca Dimidof 
Inst. Marcela Acăr 
Înv. Silvia Dascăl 
Înv. Ana Hodoroabă 
Inst. Dănuţ-Remus Mitruţ 
Inst. Nicuşor Strătilă 
Înv. Aglaia Fonoca 
Înv. Carmen Marin 
(Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău) 

ORGANIZATORI PROIECT 

Înv. Gheorghe Popa, înv. Elena Popa 
(Şcoala cu Clasele I-VIII Pănceşti - Sascut) 

COLABORATORI PROIECT 

Înv. Costică Lazăr, înv. Rodica Lazăr  
(Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 7 Comăneşti) 
Înv. Sofia Arăţoaie  
(Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 Dărmăneşti) 
Înv. Coca Dimidof  
(Şcoala cu Clasele I-VIII „G. Bacovia” Bacău) 
Înv. Cristina Antonoaie  
(Şcoala de Arte şi Meserii Brusturoasa) 
Inst. Dănuţ-Remus Mitruţ 
(Şcoala cu Clasele I-VIII „Al. I. Cuza“ Bacău) 
Înv. Serafina Ambăruş-Bînţu  
(Şcoala cu Clasele I-VIII „Ştefan Luchian“ Moineşti) 
Înv. Leontina Boghiu  
(Şcoala cu Clasele I-VIII „Ion Creangă“ Bacău) 

 



6. Resurse materiale şi financiare 
  

Resurse Denumirea Cost Sursa 
de finanţare 

Existente - sală de spectacole 
- sală de expoziţie 
- mobilier aferent 
- calculator 
- laptop 
- proiector video 
- conexiune Internet 
- aparate foto şi video 
- laminator 
- imprimantă 
- panouri afişaj 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Necesare Consumabile: 
- hârtie A4 +  A3 
- cerneală color imprimantă 
- carton A4 
- folii laminat 
- rubafix 
 
Produse protocol 
 
Cazare invitaţi 
 
Prelucrare şi multiplicare 
înregistrări foto şi video 
 

 
30 lei 
20 lei 
35 lei 
40 lei 
15 lei 

 
1000 lei 

 
300 lei 

 
200 lei 

 
 
 

sponsorizări 
+ 

resurse proprii ale 
asociaţiei 

 
 
 
 

TOTAL 1650 lei  
 
 

7. Metodologie: 
- prezentări asistate de calculator; 
- prelegeri; 
- discuţii libere; 
- spectacol.  
 
 
8. Durata proiectului: 
     10.11 – 19.12.2008 

  
 
 



9. a. Planul sintetic de acţiune 

 

Activităţile Noiembrie Decembrie 
10-16 17-23 24-30 01-07 08-14 15-21 

a. Informarea cadrelor didactice invitate cu privire 
la activitatea prezentă şi trecută a Asociaţiei 
Generale a Învăţătorilor din România, a Asociaţiei 
Învăţătorilor din Judeţul Bacău; 

      

a.1. Trimitere de mesaje prin e-mail x x x x x x 
a.2. Editarea şi expedierea invitaţiilor   x x x   
a.3. Editarea şi distribuirea buletinului informativ   x x 13.12  
b. Audierea unor prelegeri privind învăţătorii şi 
rolul lor în societate;       
b.1. Audiere istoric asociaţii     13.12  
b.2. Audiere prelegeri invitaţi      13.12  
c. Prezentarea unor modele de învăţători 
băcăuani;       
c.1. Vizionare prezentare video     13.12  
c.2. Intervenţia învăţătorului prezentat drept model     13.12  
c.3. Decernarea titlului de Membru de onoare     13.12  
d. Susţinerea unor momente artistice de către 
învăţători băcăuani sau elevi pregătiţi de aceştia       
d.1. Momente artistice susţinute de învăţători     13.12  
d.2. Momente artistice susţinute de elevi pregătiţi 
de învăţători     13.12  

d.3. Pregătire şi vernisare expoziţie de măşti 
tradiţionale româneşti  x x x 13.12  

e. Vernisarea unei expoziţii de fotografii şi 
documente din trecutul asociaţiei judeţene;       
e.1. Documentarea x x x    
e.2. Pregătirea expoziţiei  x x x x  
e.3. Vernisarea expoziţiei     13.12  
e.4. Valorificarea ulterioară a materialelor 
documentare       x 
f. Diseminarea informaţiei cu privire la activitate în 
rândul Comunităţii Învăţătorilor Băcăuani, pe 
forumurile AGIRo, www.didactic.ro şi în mass-
media locală. 

      

f.1. Publicarea pe comunităţile virtuale menţionate 
a buletinului informativ în format electronic, a unei 
ştiri şi a unei arhive foto 

    x x 

f.2. Publicarea de informaţii în mass-media locală    x x x 
f.3. Realizarea unui DVD profesional de 
prezentare a activităţii desfăşurate     x x 
f.4. Postarea de secvenţe filmate pe 
www.youtube.com şi în forumurile de discuţii ale 
învăţătorilor 

     x 

Activităţi premergătoare proiectului       
Proiectarea activităţii x x     
Identificarea şi atragerea de sponsorizări  x x x x  



9.b. Planul analitic de acţiune  
Etapa Activitatea Acţiuni 

specifice Mijloace Perioada Responsabil 

a. Informarea cadrelor 
didactice invitate cu 
privire la activitatea 
prezentă şi trecută a 
Asociaţiei Generale a 

Învăţătorilor din 
România, a Asociaţiei 

Învăţătorilor din 
Judeţul Bacău 

a.1. Trimitere de mesaje 
prin e-mail 

Identificarea adreselor destinatarilor 
Concepere şi expediere e-mailuri calculator, internet 17.11 - 07.12 Inst. Ionel-Cătălin Diaconu 

a.2. Editarea şi expedierea 
invitaţiilor 

Concepţie grafică şi tehnoredactare 
 

Expediere invitaţii prin email 

calculator, 
programe specifice, 

internet 

16 - 17.11 
 

17 - 30.11 
Inst. Ionel-Cătălin Diaconu 

Distribuire invitaţii în centre metodice invitaţii printate 20 - 30.11 
Inst. Rodica Leonte, inst. 

Gabriela Melincianu, înv. Ana 
Hodoroabă  

Invitarea personalităţilor plicuri, invitaţii  01 - 07.12 Inst. Rodica Leonte 

a.3. Editarea şi distribuirea 
buletinului informativ 

Conceperea şi trimiterea articolelor  calculator, internet 20.11 - 05.12 Coordonatorii şi realizatorii 
proiectului 

Tehnoredactarea buletinului informativ calculator, 
programe specifice 01 - 07.12 Inst. Ionel-Cătălin Diaconu 

Multiplicarea buletinului informativ imprimantă laser A3 08.12 - 12.12 Inst. Rodica Leonte, 
Inst. Gabriela Melincianu 

Distribuirea buletinului informativ - 13.12 Realizatorii proiectului  

b. Audierea unor 
prelegeri privind 

învăţătorii şi rolul lor în 
societate; 

b.1. Audiere istoric asociaţii 
Moderarea întrunirii cu învăţătorii aparatură audio 13.12 Înv. Eugen Teirău 

Prezentarea asociaţiilor şi istoricul acestora aparatură audio  
şi video 13.12 

Inst. Viorel Dolha 
Înv. Eugen Teirău 

Prof. Gheorghe Amaicei 
b.2. Audiere prelegeri 

invitaţi 
Prelegeri privind învăţătorii şi rolul lor în 

societate aparatură audio 13.12 Invitaţii 

c. Prezentarea unor 
modele de învăţători 

băcăuani; 

c.1. Vizionare prezentare 
video 

Documentare calculator,  
aparat foto 20-30.11 Înv. Silvia Dascăl 

Editare prezentare PowerPoint 
calculator,  
program 

PowerPoint 
01-10.12 Înv. Aglaia Fonoca 

Vizionare laptop, 
videoproiector 13.12 Înv. Silvia Dascăl  

Înv. Aglaia Fonoca 
c.2. Intervenţia învăţătorului 

prezentat drept model Alocuţiune aparatură audio 13.12 Invitat: Paul Ţarălungă 

c.3. Decernarea titlului de 
Membru de onoare Oferirea diplomei diplomă 13.12 Înv. Eugen Teirău 



 
Etapa Activitatea Acţiuni 

specifice Mijloace Perioada Responsabil 

d. Susţinerea unor 
momente artistice de 

către învăţători 
băcăuani sau elevi 
pregătiţi de aceştia 

d.1. Momente artistice 
susţinute de învăţători 

Moderarea spectacolului aparatură audio 13.12 Înv. Eugen Teirău 

Susţinerea momentelor artistice aparatură audio 13.12 
Inst. Dănuţ-Remus Mitruţ 

Înv. Serafina Ambăruş-Bânţu 
Înv. Leontina Boghiu 

d.2. Momente artistice 
susţinute de elevi pregătiţi 

de învăţători 
Susţinerea momentelor artistice aparatură audio 13.12 

Înv. Gheorghe Popa, 
Înv. Elena Popa, 

Înv. Costică Lazăr, 
Înv. Rodica Lazăr 
Înv. Arăţoaie Sofia 
Înv. Coca Dimidof 

Înv. Antonoaie Cristina 

d.3. Pregătire şi vernisare 
expoziţie de măşti 

tradiţionale româneşti 

Realizare măşti materiale 
tradiţionale  Înv. Antonoaie Cristina 

Realizarea expoziţiei panouri 10-12.12 Inst. Dănuţ-Remus Mitruţ 
Vernisarea expoziţiei panouri 13.12 Înv. Antonoaie Cristina 

e. Vernisarea unei 
expoziţii de fotografii şi 
documente din trecutul 

asociaţiei judeţene; 

e.1. Documentarea Identificarea informaţiilor şi imaginilor din 
trecutul asociaţiei, copierea lor 

aparat foto,  
scaner, laptop 15.11-07.12 

Înv. Coca Dimidof 
Inst. Gabriela Melinceanu 

Inst. Marcela Acăr 
Înv. Silvia Dascăl 

Înv. Ana Hodoroabă 
Inst. Rodica Leonte 

Inst. Ionel-Cătălin Diaconu 

e.2. Pregătirea expoziţiei Prelucrarea şi multiplicarea informaţiilor 
calculator, 

imprimantă, carton 
plastifiator, folii 

07-10.12 Inst. Ionel-Cătălin Diaconu 

Panotarea documentelor panouri, rubafix 11-12.12 Inst. Dănuţ-Remus Mitruţ 
e.3. Vernisarea expoziţiei Vernisare - 13.12 Realizatorii 

e.4. Valorificarea ulterioară 
a materialelor documentare Arhivare, pregătire pentru publicare calculator 13-20.12 Conducerea asociaţiei 

 
 
 



 
Etapa Activitatea Acţiuni 

specifice Mijloace Perioada Responsabil 

f. Diseminarea 
informaţiei cu privire la 

activitate 

f1,4. Publicarea pe internet 

Publicarea pe comunităţile virtuale menţionate 
a buletinului informativ în format electronic, a 

unei ştiri şi a unei arhive foto 
calculator, internet 10-20.12 Inst. Ionel-Cătălin Diaconu 

Postarea de secvenţe filmate pe 
www.youtube.com şi în forumurile de discuţii 

ale învăţătorilor 
calculator, internet 15-30.12 Inst. Ionel-Cătălin Diaconu 

f.2. Publicarea de informaţii 
în mass-media locală 

Comunicat de presă calculator, internet 10.12 Înv. Eugen Teirău 
Apariţii în mass-media - 13-20.12 Reprezentanţi mass-media 

f.3. Realizarea unui DVD 
profesional de prezentare a 

activităţii desfăşurate 

Filmare, fotografiere, prelucrare imagini foto şi 
video, editare film, înregistrare DVD, printare 

DVD şi copertă 

aparatură foto şi 
video profesională, 

calculator, 
imprimantă 

DVD-uri, aparatură 
foto şi video 
profesională 

13.12 
 

14-22.12 
Inst. Nicuşor Strătilă 

 
10. Activităţi premergătoare proiectului 

Etapa Activitatea Acţiuni 
specifice Mijloace Perioada Responsabil 

Proiectarea activităţii Realizarea proiectului 

Discuţii, tehnoredactare calculator 10-23.11 Coordonatorii şi realizatorii 
Realizarea de contracte de colaborare / de 
parteneriat / protocoale verbale / scrise cu 

partenerii, realizatorii şi colaboratorii 
calculator, 
imprimantă 20.11-30.11 Inst. Rodica Leonte 

Inst. Ionel-Cătălin Diaconu 

Semnarea proiectului copii proiect 01-07 Inst. Rodica Leonte 
Inst. Ionel-Cătălin Diaconu 

Identificarea şi 
atragerea de 
sponsorizări 

Atragerea de sponsorizări Identificarea potenţialilor sponsori prezentare 
activitate 20.11-12.12 

Înv. Ana Hodoroabă, Inst. 
Marcela Acăr, Inst. Rodica 

Leonte, Inst. Cătălin Diaconu, 
Înv. Carmen Marin 

Semnarea contractelor de sponsorizare copii contracte 07.12-12.12 Conducerea asociaţiei 
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