
În atenția tuturor unităților școlare din județul 

Vrancea 
 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

,, IA-MĂ DE MÂNĂ!’’ 

EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE 

 

 
În săptămâna 14-20 noiembrie se va derula proiectul educațional „ Ia-mă de 

mână!”. 

Proiectul este inițiat de Grădinița cu Program Prelungit Smart Club 

Focșani în parteneriat cu Primăria Focșani, Inspectoratul Școlar Județean 

Vrancea, Centrul Județean de Excelență Vrancea. 

Proiectul se adresează: 
 

- cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal; 

- preșcolarilor și elevilor 

- comunității locale 

CALENDARUL PROIECTULUI: 

1. Promovarea proiectului : 7-11 noiembrie 2022 

Informații despre proiect și documentele necesare înscrierii se găsesc la următoarele 

adrese:smartclubfocsani.ro, isjvrancea.ro 

2. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR: 7-11 noiembrie 2022 

2.1. Înscrierea se va face pe baza completarii formularului Google până pe 11 noiembrie 2022, ora 

12:00. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVgvPs9lvGI81eO8pQDN2P8kRDY1OJZAlJcTK 

X-IfX8xEPow/viewform?usp=sf_link 

2.2. În urma înscrierilor, participanții vor primi prin e-mail acordurile de parteneriat care 

vor fi completate, semnate, ștampilate și trimise în două exemplare (în original) la Grădinița 



cu Program Prelungit Smart Club Focșani, într-un plic A4 până la data de 16 noiembrie 2022, cu 

mențiunea „ Pentru proiectul „ Ia-mă de mână!” “ . Alături de acorduri, plicul va conține un alt 

plic A4 autoadresat și timbrat pentru trimiterea de către organizator a acordului completat, 

semnat și ștampilat. 

2.3. În cazul în care dintr-o unitate de învățământ se înscriu mai multe cadre didactice se va 

trimite un singur acord pe care vor fi menționate toate cadrele didactice participante. 

3. Desfășurarea activităților în școlile partenere- 14-18.11.2022 

4. Fiecare participant va redacta un articol de prezentare a activităților derulate, înscoțite de 

minim 3 imagini respectând prevederile din Anexa 1 Norme de redactare a articolelor. 

 

5. Articolele vor fi trimise prin e-mail la adresa iamademana2022@gmail.com până la data 

de 28.11.2022. Articolele primite după această dată nu vor fi luate în considerare. 

 

6.1. ELABORAREA LUCRĂRII „ IA-MĂ DE MÂNĂ!”: 28.11.2022- 16.12.2022 

Articolele vor fi incluse într-un pachet educațional în format electronic (publicație 

purtătoare de ISBN) ca și colecție de bune practici care va fi distribuit tuturor cadrelor 

didactice participante pe adresa de e-mail specificată în fișa de înscriere. Responsabilitatea 

asupra conținutului revine întotalitate autorului. 

6.2. Pentru participanții din județul Vrancea publicarea proiectului didactic este 

condiționată de participarea la toate activitățile proiectului. 

6. DESFĂȘURAREA CONFERINȚEI JUDEȚENE „ IA-MĂ DE MÂNĂ!” 

7.1. Conferința va avea loc în data de 16 noiembrie 2022, începând ora 17:00la Ateneul 

Popular "Maior Ghe. Pastia" Focşani după un program ce va transmis participanților. 

7.2. La conferință vor participa în calitate de invitați Primarul Municipiului Focșani, 

reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vrancea și cadre didactice din învățământul 

universitar,preuniversitar, elevi și preșcolari (înscoțiți de cadre didactice și/sau parinți) inscriși în 

proiect. 

mailto:iamademana2022@gmail.com

