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FORMULAR DE APLICAŢIE

A.

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:

COLEGIUL
NAȚIONAL
”FERDINAND I” BACĂU

Adresa completă

Str. George Bacovia nr. 45

Nr. de telefon/fax

0234 513020

Site şi adresă poştă electronică

ferdinandbc@yahoo.com

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) ZĂRNESCU
SIMONA
NICOLETA
Director adjunct, prof. dr.
istorie
0745360716
nicole.zarnescu@yahoo.com
BRIAHNĂ OANA
Prof. lb. germană
0723208887
oanab125@yahoo.com
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr.
total de cadre didactice din unitate

40 cadre didactice din
unitate/5 cadre reprezintă
echipa de proiect: Iftimescu
Otilia- președinte comisie de
organizare, Mușat Mirela,
Cătărău Mihaela, Mihăilă
Radu,
Grozav
Nicoleta,
Olteanu
Marcela
responsabili ai secțiunilor

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect

120

Alte programe/proiecte organizate de unitatea aplicantă
in ultimii 5 ani

Concursul
Național
Interdisciplinar
”Solomon
Marcus” 4 ediții – luna maifinanțare proprie
Concursul
Național
de
matematică-fizică
”Vrănceanu-Procopiu” MENediția XVIII- noiembrie
Explore IT- ediția VII- mai –
finanțare proprie

FedTalksediția
IInoiembrie-decembriefinanțare proprie
Building Bridges BacăuBordeauxmai-septembrie
2017
ERASMUS+, PROIECTUL
WINDOWED
B.
INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : ”Ferdinand I”. Per aspera ad astra. Modelul meu- Personalitatea care mă inspiră
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului : Conferință online, elevi, cu expoziție
tematică și revistă/site online
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii
B4: Ediţia nr. IV
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale (etapa națională/internațională/finală)
COLEGIUL NAȚIONAL ”FERDINAND I” BACĂU
B6: Număr participanţi la proiect: 160
Participare online X
B7: Bugetul proiectului:
Buget total

Buget solicitat MEN

400

Contribuţie proprie/alte surse
400

B8: Proiectul este cu participare:

online.

C. REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: Număr de elevi şi număr de cadre
didactice implicate; 120 de elevi din clasele V-XII, 40 cadre didactice
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
1. Există 3 categorii de beneficiari direcţi:
elevii, categoria cea mai numeroasă
cadrele didactice implicate în proiect
instituţiile partenere
2.
Există 4 categorii de beneficiari indirecţi:
membrii familiilor elevilor implicaţi în proiect
colegii elevilor implicaţi în proiect
toate cadrele didactice din şcolile implicate în proiect

1.
2.
3.
4.
5.
6.

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
Organizarea echipei de proiect, elaborarea regulamentului si anexelor: noiembrie 2020
Popularizarea simpozionului și semnarea acordurilor de parteneriat: decembrie 2020
Înscrierea participantilor: 1–15 decembrie 2020
Trimiterea lucrărilor: 10 - 24 ianuarie 2021
Desfășurarea lucrărilor simpozionului pe secțiuni: 8 -12 februarie 2021
Completarea adeverințelor și incărcarea materialelor pe site-ul simpozionului: 15 -19 februarie 2021

7.

e.

Diseminarea rezultatelor, editarea revistei online și a dvd-urilor pentru fiecare instituție
parteneră: 22 -26 februarie 2021
d. Descrierea activităţii principale;
1. Activitatea nr. 5 Simpozion
2. Data/perioada de desfăşurare: 8 -12 februarie 2021
3. Locul desfăşurării: Colegiul Național Ferdinand I Bacău
4. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale
5. Descrierea pe scurt a activității: desfășurarea lucrărilor simpozionului pe secțiuni, cu invitati
speciali
6. Responsabili: Zărnescu Simona Nicoleta, Iftimescu Otilia, Briahnă Oana, Mușat Mirela,
Cătărău Mihaela, Mihăilă Radu, Olteanu Marcela, Grozav Nicoleta
7. Beneficiari: elevii participanţi la proiect, cadrele didactice, colaboratorii, invitaţii
8. Modalităţi de evaluare: discuţii directe, în grup, expoziţie, dezbateri, albume foto,
consemnarea în procese verbale a activităţilor realizate
Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.

Implementarea proiectului va mobiliza un număr însemnat de profesori, comunitatea locală, diverşi
factori de decizie din zonă. Vor fi antrenați numeroși elevi de către cadre didactice. Numărul
participanților va creşte pe măsura derulării activităţilor şi în funcţie de nevoile exprimate de fiecare în
parte . Elevii vor fi sensibili la importanța unui model in viață și asupra influenței acestuia, se vor angaja
responsabil în îndeplinirea unor sarcini, se vor responsabiliza în atingerea unor obiective. Relația școalăcomunitate va fi sesnsibil îmbunătățită prin prezența factorilor și autorităților cu rol decizional la nivelul
comunității.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context
Simpozionul se doreşte a fi o poartă deschisă spre cultură şi educație pentru cadrele didactice și elevi,
fiind gândit în scopul promovării valorilor educaționale ale poporului român ca modele pentru tânăra
generaţie. Acesta face parte din proiectul Ferdinand I 150, moment ce marchează contribuția educației
non-formale la dezvoltarea personalității umane. De aceea, partenerii sunt alături in demersul nostru de a
face cunoscuta activitatea acestor repere educaționale: Universitatea”Vasile Alecsandri” Bacău, Casa
Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” Bacău. În consecință, beneficiile acestei activităţi, cu evident
caracter transcurricular, sunt multiple, iar opţiunea declarată a elevilor în favoarea ei ne îndreptăţeşte să
încercăm o abordare constantă, pe toată durata unui an școlar, în parteneriat cu instituții de invățămănt și
cultură care împărtășesc aceleași obiective
D.2. Scopul proiectului;
Valorificarea unui material util care să cuprindă mărturii, modele din trecut sau prezent, pentru motivarea
elevilor privind formarea în carieră, dezvoltarea personală și profesională, implicarea în viața civică,
formarea unei gândiri și atitudini critice față de societate și propria persoană.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;
•
motivarea elevilor pentru autorealizare, având drept model personalități care și-au adus contribuția
în istorie, cultură, artă, sport, știință, tehnologie etc.;
•
dezvoltarea sentimentului de apartenență la patrimoniul național;
•
antrenarea unui număr cât mai mare de elevi și cadre didactice în activităţi extracurriculare;
•
formarea continuă a cadrelor didactice în vederea integrării procesului educational, sub toate
formele sale;
•
realizarea unei prezentări a iluștrilor exponenți ai istoriei, culturii, artei, sportului, științei și
tehnologiei;

•
realizarea unei expoziţii cu lucrări plastice ale elevilor din ţară şi din afara ţării participanţi cu
lucrări plastice la Simpozion;
•
editarea unui DVD cu personalitățile prezentate, care poate fi folosit pentru orele de dirigenție,
activități educative sau alte discipline; DVD-ul poate conţine şi imagini sau alte date sugestive referitoare
la desfăşurarea Simpozionului;
•
colaborarea cu comunitatea locală, incluzând unităţi şcolare, asociaţii ale părinţilor, ONG-uri,
fundaţii culturale, alte instituţii;
•
promovarea imaginii școlilor implicate în mediul cultural și educațional local/regional/național,
creșterea prestigiului și atractivității acestora în cadrul comunităților cărora aparțin.
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;
Simpozionul se adresează cadrelor didactice și elevilor din ciclurile gimnazial şi liceal din toate județele
țării
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți;
Exista 3 categorii de beneficiari direcţi
•
elevii, categoria cea mai numeroasă;
•
cadrele didactice implicate în proiect;
•
instituţiile partenere;
Exista 4 categorii de beneficiari indirecţi
•
membrii familiilor elevilor implicaţi în proiect;
•
colegii elevilor implicaţi în proiect;
•
toate cadrele didactice din şcolile implicate în proiect;
•
comunitatea locală
D.6. Durata proiectului
Noiembrie 2020 –februarie 2021, 4 luni
D.7. Descrierea activităţilor:
a. Activitatea nr.1
b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2020
c. Locul desfăşurării: Colegiul Național Ferdinand I Bacău
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității
e. Descrierea pe scurt a activității: organizarea echipei de poiect, elaborarea regulamentului și anexelor
a. Activitatea nr. 2b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2020
c. Locul desfăşurării: Colegiul Național Ferdinand I Bacău
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității şi reprezentanţi ai ISJ Bacău,
CCD Bacău
e. Descrierea pe scurt a activității: popularizarea simpozionului, identificarea/cooptarea partenerilor, și
semnarea acordurilor de parteneriat
a. Activitatea nr.3
b. Data/perioada de desfăşurare: 1–15 decembrie 2020
c. Locul desfăşurării: Colegiul Național Ferdinand I Bacău
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale
e. Descrierea pe scurt a activității: înscrierea participantilor
a. Activitatea nr. 4
b. Data/perioada de desfăşurare: 10 - 24 ianuarie 2021
c. Locul desfăşurării: Colegiul Național Ferdinand I Bacău
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale
e. Descrierea pe scurt a activității: trimiterea lucrărilor

a. Activitatea nr. 5
b. Data/perioada de desfăşurare: 8 -12 februarie 2021
c. Locul desfăşurării: Colegiul Național Ferdinand I Bacău
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, reprezeentanți ai
instituțiilor partenere
e. Descrierea pe scurt a activității: desfășurarea lucrărilor conferinței online, pe secțiuni și categorii de
vârstă
a. Activitatea nr. 6
b. Data/perioada de desfăşurare: 15 -19 februarie 2021
c. Locul desfăşurării: Colegiul Național Ferdinand I Bacău
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, organizatorii;
e. Descrierea pe scurt a activității: completarea adeverințelor, și incărcarea materialelor pe site-ul
simpozionului
a. Activitatea nr. 7
b. Data/perioada de desfăşurare: 22 -26 februarie 2021
c. Locul desfăşurării: Colegiul Național Ferdinand I Bacău
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale și ai instituțiilor partenere
e. Descrierea pe scurt a activității: diseminarea rezultatelor, editarea revistei online și a dvd-urilor pentru
fiecare instituție parteneră
D.8. Diagrama Gantt a activităților
D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv impactul
proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității.
•
întărirea colaborării dintre elevi- cadre didactice implicate – pentru descoperirea şi stimularea
elevilor cu abilitati creative ;
•
dezvoltarea sentimentului patriotic, al respectului pentru cultura şi valorile româneşti;
•
valorificarea potențialului creator al elevilor în procesul instructiv-educativ şi extracurricular;
•
realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între cadrele didactice participante la proiect,
în calitate de îndrumători ai elevilor;
•
implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii;
•
creşterea gradului de informare a elevilor despre
•
atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii;
•
creşterea motivaţiei pentru organizarea de activităţi educative;
•
formarea unor abilităţi de promovare a valorilor educaționale;
•
creşterea prestigiului şcolii în comunitate;
•
promovarea imaginii şcolii în comunitate;
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
Evaluarea se va realiza pe tot parcursul realizării proiectului, la finalul fiecărei etape de lucru și la
încheierea proiectului.
Evaluarea va fi realizată atât din perspectivă internă, în cadrul echipei de organizare și implementare (prin
analiza SWOT, chestionar de evaluare, exemple de bune practici, mese rotunde), cât și din perspectivă
externă, prin oferirea posibilității partenerilor și membrilor comunității de a lăsa impresii pe pagina web a
simpozionului.
a)
Evaluare cantitativă :
•
Numărul de de şcoli care implementează proiectul
•
Numărul de părinţi participanţi la proiect- 120

•
Numărul de cadre didactice - 40
•
Date statistice cu privire la creşterea numărului de părinţi care menţin legătura cu şcoala, la
optimizarea relaţiei părinte - copil, ca urmare a derulării proiectului;
•
•
•
•

b) Evaluare calitativă:
Calitatea produselor finale
Gradul de implicare a părinţilor, elevilor şi comunităţii în proiect
Gradul de îndeplinire a obiectivelor
Gradul de participare a şcolilor la proiect

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
Prin implicarea părinţilor, a comunităţii locale, prin promovarea eficientă şi determinarea cadrelor
didactice în proiect, considerăm că se poate continua proiectul în anii următori, mai ales că el implică
fonduri reduse.
D.12. Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns Un risc asumat de organizatori il constituie lipsa
finantării, dar, mai ales, retragerea sau nerespectarea obligatiilor de către parteneri. De asemenea,
perioada de început a anului școlar poate fi una încărcată de elaborarea documentelor școlare specifice,
ceea ce presupune nerespectarea calendarului de către participanți. De aceea, am avansat data activității
principale a simpozionului, în urma feedbackului primit.Totodată, nu toți cei înscriși respectă formatul de
redactare a lucrării. Drept urmare, colectivul de redactie nu va mai publica lucrarile respective.
D.13. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării proiectului
Vor fi utilizate următoarele modalităţi de promovare/mediatizare:
•
Site-urile si paginile de Facebook ale şcolii
•
Revista şcolii
•
Alte publicaţii locale (Deşteptarea, Ziarul de Bacău etc.)
Diseminarea informaţiilor se va realiza prin:
•
Site-ul simpozionului
•
Liste de emailuri
•
Cd-uri si dvd-uri cu materialele realizate in cadrul acţiunilor
•
Bloguri create de elevi pentru a prezenta propriile experienţe in cadrul proiectului
•
Site-urile şcolilor participante şi www. didactic. ro, site-ul simpozionului
D.14. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului
1.
Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău
Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-545753
Persoană de contact: conf. univ.dr. Luminița Drugă
2.

Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” Bacău
Str. Oituz, nr. 24, Bacău, cod 600266
Telefon: +40 (0)234 523 988
Persoană de contact: prof. Oana Jianu

E.
Nr.

DEVIZ ESTIMATIV
Descrierea cheltuielilor

Finanţare solicitată

Fonduri proprii
300

1

Diplome acordate
participanților
(200 buc.)

2

Dvd (100 buc.)

300

(200*1.5 lei)

100

100

TOTAL RON
F.

Total sumă

400

Bugetul ultimelor 2 ediții:

Anul de
desfășurare

Ediția

Buget total

2018

II

200

200

2019

III

400

400

Buget primit de la
Ministerul Educației

Contribuţie
proprie/alte surse

Diagrama Gantt a activităților
Nr.
crt.

Obiectiv specific

1.

Crearea cadrului
pentru motivarea
elevilor pentru
autorealizare

Activitate
1 2
1. Organizarea
echipei de poiect,
elaborarea
regulamentului și
anexelor

2. Popularizarea
simpozionului și
semnarea acordurilor
de parteneriat
3.Înscrierea
participantilor
2.

3.

Dezvoltarea
sentimentului de
apartenență la
patrimoniul
universal
Formarea
continua a
cadrelor
didactice în

4.
Trimiterea
lucrărilor
5.Desfășurarea
lucrărilor
simpozionului
pe
secțiuni

3 4
Zărnescu
Simona
Nicoleta,
Iftimescu
Otilia, Briahnă Oana,
Mușat Mirela, Cătărău
Mihaela, Mihăilă Radu,
Grozav
Nicoleta,
Olteanu Marcela
Mușat Mirela, Grozav
Nicoleta, Mihăilă Radu

X X

X

X

X
X

Cătărău Mihaela
Iftimescu Otilia
Grozav Nicoleta
Cătărău Mihaela
Zărnescu
Simona
Nicoleta,
Iftimescu
Otilia, Briahnă Oana,
Mușat Mirela, Cătărău
Mihaela, Mihăilă Radu,
Grozav
Nicoleta,

vederea integrării
procesului
educational, sub
toate formele
sale

4.

Promovarea
imaginii școlilor
implicate în
mediul cultural și
educațional
local/regional/nați
onal, creșterea
prestigiului
,atractivității
acestora în
cadrul
comunităților
cărora aparțin.

Olteanu Marcela
6.Completarea
adeverințelor,
diplomelor
și
incărcarea
materialelor pe site-ul
simpozionului
7.Diseminarea
rezultatelor, editarea
revistei online și a
dvd-urilor
pentru
fiecare
instituție
parteneră

X Iftimescu Otilia, Briahnă
Oana, Olteanu Marcela

X Zărnescu
Simona
Nicoleta, Briahnă Oana,
Cătărău Mihaela, Mușat
Mirela,
Cătărău
Mihaela, Mihăilă Radu,
Grozav
Nicoleta,
Olteanu Marcela

