
      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA

         ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI
                                       STRADA ŞCOLII NR.44, COMUNA GROPENI, 

JUDEŢUL BRĂILA  Cod 817070
                     Tel/fax: +40239639970  E-mail: scoala_gropeni@yahoo.com

                      http://www.scoalagropeni.webs.com

PROIECT EDUCAŢIONAL
185 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

LA GROPENI

MOTTO:

”Sunt măr de lângă drum și fără gard.
La mine-n ramuri, poame  roșii ard.

Drumețule, să iei fără sfială,
Că n-ai să dai la nimeni socoteală”.

”Mărul de lângă drum”

Mihai Beniuc

Şcoala cu clasele I–VIII 

GROPENI



PARTENERI:

Inspectoratul Școlar Județean                              Casa Corpului Didactic Brăila
Inspector Școlar General,                              Director,
Prof. Danielescu Iulian                                           Prof. Anton Cristina

Primăria Comunei Gropeni                                      Căminul Cultural Gropeni,
Primar,                                                                         Director,
Ing. Malinche Stan                                   Fluturaș Rădița

                                                                                    

Asociația “Andra & Live”                            Asociația „Clubul Elevilor Școlii Gropeni”
Președinte,                                                    Președinte, 
Dobrotă  Geta                                               Goglinache Ionica



ARGUMENT

 La 25 mai 1829 era adresată  Cârmuirii Brăila de către Subcârmuirea Plășii
Bălți solicitarea de a fi ajutată cu fonduri pentru începerea construcției școlii și în
comuna Gropeni. Putem considera acest document ca actul de naștere al Școlii
Gropeni. 

Se împlinesc  185 de ani de învățământ în comuna noastră. Au  fost ani de
împliniri, de zbateri,de sacrificii ( pentru mulți: și profesori, și elevi ). Toate au fost
puse sub semnul dragostei de oameni, al generozității,  al dăruirii sufletești. Toate
au fost puse sub semnul dorinței de” iluminare” a  minții și sufletelor copiilor școlii
și nu numai.

Ne propunem, în acest an jubiliar, să rememorăm împreună cu foștii elevi ai
școlii, cu foștii profesori evenimente semnificative trăite pe băncile și la catedra
școlii. Ne propunem să aducem la lumină frământările de odinioară ale  tuturor:
elevi și dascăli.

Ne propunem să dezvoltăm emulația și  în rândul cadrelor didactice și  în
rândul elevilor, să dezvoltăm relațiile intracomunitare – condiție sine-qua-non a
reușitei școlii.



SCOPUL PROIECTULUI:
Sensibilizarea elevilor,părinților,  factorilor  educaționali  locali  cu privire la

necesitatea realizării unei unități de acțiune pe plan local pentru  înfăptuira  unui
învățământ de calitate.

OBIECTIVE ALE PROIECTULUI:
1. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR INTRACOMUNITARE; 
2. CREȘTEREA PRESTIGIULUI ȘCOLII;
3. CREAREA  UNOR  MODELE  EDUCAȚIONALE  PENTRU  ELEVII  ȘCOLII,

DEZVOLTAREA  MOTIVAȚIEI  ȘI  ATITUDINII  ELEVILOR  PENTRU
ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE;

4. FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ  A CADRELOR DIDACTICE.

RESURSE:
Umane: Elevii școlii, cadrele didactice ale școlii, părinții, factorii educaționali
locali,  ”Andra&Live” și  Asociația ”Clubul Elevilor  Școlii  Gropeni”,  Căminul
Cultural Gropeni.
Materiale : 1500 lei



DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Activitățile pe care le vom iniția vor viza trei direcții de acțiune:
Strângerea  unui  material  documentar  (fotografii)   despre  oameni  și

evenimente ce au marcat activitatea școlii Gropeni. Pentru realizarea unei cronici
în imagini  se va face apela  la  foștii elevi și profesori ai școlii  Materialul va fi
afișat pe un panou, pe holul școlii și pe site-ul școlii.

Lunar,  în  cadrul  comisiilor metodice,  ale consiliilor  profesorale,  în cadrul
CDI, se vor realiza dezbateri, mese rotunde, colocvii, pe teme ale preocupărilor de
actualitate ale învățământului românesc. De asemenea colegi din alte școli vor fi
invitați  să-și  exprime  părerea  asupra  unor  teme  de  actualitate  ale  dezvoltării
învățământului.  Materialele rezultate vor alcătui  subiectul  unui  viitor număr al
revistei școlii noastre.

Oferirea unor modele educaționale elevilor școlii prin realizarea unor scurte
biografii  ale  unor  foști  elevi  ai  școlii  ce  au  confirmat  activitatea  deosebită
desfășurată în cadrul școlii prin actualul lor statut socio-profesional. Materialele
realizate vor fi de asemenea postate pe site-ul școlii și pe holul școlii pe un panou
special realizat în acest sens. În realizarea documentarelor se vor alcătui echipe
formate din mai mulți elevi sub coordonarea unui cadru didactic.

Proiectul  se  va  finaliza  pe  25  mai   2014  printr-o  manifestare  cultural-
artistică de amploare ce se va desfășura la căminul cultural din localitate și în sala
de festivități a Primăriei Gropeni.



MODALITĂŢI DE EVALUARE:
• Expoziție de fotografii.
• Realizarea  unui  panou  expozițional  cu  prezentarea  biografică,

succintă a unor foști elevi ai școlii.
• Revista  școlii”Adevăr și Provocare”.
• Articole publicate în presa locală.

COORDONATORI
• Goglinache Ionica
• Leahu Mioara
• Mustățea Ofelia
• Lambrinoc Victorița



PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat între: 
Școala Gimnazială Gropeni 
Primăria Comunei Gropeni
Casa Corpului Didactic Brăila 
Căminul Cultural 
Organizația nonguvernamentală ”Andra%Live 
 Asociația ”Clubul Elevilor Școlii Gropeni”

SCOPUL  PROIECTULUI: Sensibilizarea  elevilor,părinților,  factorilor
educaționali  locali  cu privire la necesitatea realizării  unei unități  de acțiune pe
plan local pentru  înfăptuira  unui învățământ de calitate.

5. OBIECTIVELE  PROIECTULUI: DEZVOLTAREA  RELAȚIILOR
INTRACOMUNITARE. 

6. CREȘTEREA PRESTIGIULUI ȘCOLII.
7. CREAREA  UNOR  MODELE  EDUCAȚIONALE  PENTRU  ELEVII  ȘCOLII,

DEZVOLTAREA  MOTIVAȚIEI  ȘI  ATITUDINII  ELEVILOR  PENTRU
ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE.

8. FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ  A CADRELOR DIDACTICE.

DURATA PROIECTULUI: Octombrie 2013- mai 2014

RESPONSABILITĂŢI:
• Școala  împreună  cu  asociațiile:  ”Andra%Live  și   ”Clubul  Elevilor  Școlii

Gropeni”și  primăria  vor asigura resursele financiare ale  proiectului
• Școala  în  colaborare  cu  CCD,  va  superviza  calitatea  și  autenticitatea

materialelor prezentate, dezbătute.
• Școala – prin coordonatorii  de proiect ,  asigură desfășurarea activităților

planificate, 
• În  colaborare  cu  căminul  cultural,   școala   va  asigura  logistica  și

coordonarea activităților  pentru realizarea documentarelor menționate și
vor organiza activitatea festivă  finală.


