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PROIECT EDUCATIV  
DE  INTEGRARE SOCIALA 

TRECEM DE LA RĂDĂCINI LA ARIPI 
 
 
 
 

⹂Noi nu venim in lume; noi venim din lume, asemenea frunzelor  

dintr-un copac. Aşa cum oceanul naște valuri, universul naște oameni. Fiecare 

persoana este o expresie a întregii realități a naturii, o acțiune unică a totalității 

universului!" (Alan Watts) 
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Acord de Parteneriat 

 

 
 Încheiat între unitatea de învăţământ Școala Profesională Specială, Ștefan cel Mare, 

reprezentată prin director prof. Apachiței Liliana, desemnată cu integrarea elevilor în 

vederea îmbogăţirii experienţei copiilor în diferite domenii de activitate şi stabilirea unor 

relaţii bazate pe afecţiune, înţelegere, colaborare şi comunicare și Organizația Together to 

help, reprezentată prin .......................................... 

 Contribuţia …………………………….. cu care se desfăşoară parteneriatul, reprezentată de 

……………… 

I.  Activitatea se va desfăşura la Școala Profesională Specială, com. Ștefan cel Mare 

 

II. Popularizarea în unităţile şcolare şi mass-media locală a activităţilor desfăşurate în 

cadrul parteneriatului. 

  

Obiectivele urmărite: 

 

- dezvoltatea la copii a capacităţii de relaţionare;  

- formarea şi dezvoltarea unui comportament moral, civic la elevii de la Școala 

Profesională Specială;   

- sensibilizarea comunităţii cu privire la nevoile copiilor; 

- formarea şi dezvoltarea  competenţelor de comunicare; 

- întocmirea unor expoziţii cu fotografii şi lucrări la activităţile desfăşurate în grup; 

-  

Finalitate: 

 

- evidenţierea elevilor cu cele mai bune rezultate; 

- monitorizarea procesului în comunicarea de la activităţile în echipă; 

- obţinerea şi menţinerea unor legături de lungă durată între elevi; 
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Titlul:       TRECEM DE LA RĂDĂCINI LA ARIPI 

  

Scopul:  

 

• amenajarea unei sere pentru cultivarea de legume ecologice, alimente ce vor fi introduse în 

alimentația elevilor Școala Profesională Specială , Ștefan cel Mare,Neamț; 

• dezvoltarea competențelor și abilităților practice văzute ca o terapie; 

 

Grupuri ţintă, beneficiari:  

 

• Grupul tinta: 35 de elevi selectati din cadrul  Școali Profesionale Speciale ,Ștefan cel Mare 

Neamt ca fiind compatibili cu tema proiectulu;i 

• Beneficiari direcți: 110 elevii cu cerințe educative ai Școali Profesionale Speciale ,Ștefan cel 

Mare Neamț îndrumați de cadrele didactice ele școlii; 

• Beneficiari indirecți: părinții elevilor, precum și membrii comunității locale; 

Activităţile principale : 

 

1. Mobilizarea echipei de proiect si lansarea proiectului ”Trecem de la rădăcini la aripi!” in 

cadrul SPS. Ștefan cel Mare /Neamt cu invitati din comunitatea locala, alte centre , precum si 

reprezentanti ai Organizației Together to help,  ai CJ Neamt și ISJ Neamț. 

2. Campanie de informare cu privire la necesitatea consumului de legume ecologice, precum și 

modalitatea de cultivare a acestor legume, in randul elevilor centrului, realizata de catre  

cadrele didactice cu sprijinul responsabilului de proiect  care asigura tiparirea flyerelor si 

distribuirea acestora   
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3. Achizitionarea si amenajarea spațiului;  

7. Organizare concurs cu premierea celor mai buni legumicultori si promovarea la nivel 

judetean a rezultatelor muncii prin intermediul unei conferinte de presa 

 

  Scopul si obiectivele proiectului  
       

            Scopul principal al acestui proiect îl reprezintă pregătirea elevilor în vederea 

integrării socio-profesionale, necesitatea de a sensibiliza elevii cu privire la importanța 

adoptării unei alimentații sănătoase, prin consumul de legume ecologice. În același timp, 

prin implicarea elevilor în cultivarea și îngrijirea legumelor, intenționăm să reducem 

comportamentele deviante care pot apărea la nivelul școlii.  

           Astfel, amenajarea unei sere contribuie la conservarea mediului, la asigurarea unei 

alimentații sănătoase elevilor, precum și la integrarea socio-profesională ulterioară, 

reducerea violenței în mediul școlar. 

       

      Obiectivele proiectului: 

 

• Pregătirtea profesională a  elevilor în vederea inserției socio profesionale. 

• Educarea elevilor în privința protejării mediului 

• Creșterea gradului de conștientizare a necesității implicării în producția de legume ecologice 

pentru consum propriu 

• Informarea elevilor cu privire la etapele dezvoltării legumelor, de la cultivare până la 

maturizarea și consumul lor 

4. Achiziționarea de haine de lucru,ustensile( sapaligi, stropitori, hârlețe, greble, furci, lopeti, 

galeti, bidoane, roaba),semințe,răsaduri, îngrășăminte naturale 

5. Cultivarea, îngrijirea și creșterea legumelor 

6. Utilizarea legumelor și a zarzavatului pentru hrana elevilor 
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• Implicarea elevilor în activitățile de cultivare, îngrijire a legumelor, pentru diminuarea 

comportamentelor deviante 

• Stimularea unei conduite adecvate de prețuire și conservare a mediului înconjurător 

 

 

 

 

Justificarea proiectului: prezentarea problemei ce urmează a fi soluţionată 

prin intermediul proiectului, grupul ţintă şi aria geografică de desfăşurare 

a proiectului: 

 
Școala Profesională Specială ,Ștefan cel Mare /Neamț școlarizează elevi cu cerințe 

educative speciale ,pregătindu-i profesional pentru integrarea pe piața muncii la sfârșitul 

celor patru ani de școlarizare. Alimentația acestora este asigurată de o subvenție zilnică 

pentru hrană, de către Consiliul Județean Neamț. Deși acești copii beneficiază de tot ceea ce 

este necesar pentru optima lor dezvoltare fizică, dorim să le oferim și alimentele lor 

preferate: salată de legume, ciorbe și tocănițe cu zarzavat proaspăt. Din păcate, este destul 

de dificil să le putem furniza produse de bună calitate și la un preț decent, cele mai multe 

produse provenind din import. În acest sens, propunem o soluție pentru ca elevii să 

beneficieze de o alimentație sănătoasă – amenajarea uneii sere. Astfel, intenționăm să 

realizăm o ”gradină de legume și zarzavat”, în care să cultivăm castraveți, morcovi, salată 

verde, ridichi, ceapă verde, pătrunjel, mărar, leuștean, țelină, varză, etc.  

Elevii vor fi implicați în amenajarea spațiului, în cultivarea semințelor și răsadurilor, 

în îngrijirea acestora, precum și în recoltarea lor. Astfel, proiectul nostru ar avea un impact 

multiplu:  

- instruirea lor in domeniul legumiculturii, educatiei ecologice si de mediu 

- implicarea elevilor în activități utile, reducând astfel comportamentele violente, 

agresivitatea verbală și fizică; 
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- dezvoltarea fizică a elevilor, prin realizarea de activități în aer liber; 

- producția proprie de legume și zarzavat pentru hrană. 

În același timp, elevii, sub îndrumarea profesorilor vor conștientiza importanța 

implicării active precum și a lucrului în echipă ,aceștia fiind  pașii de început pentru 

integrarea socio-profesională ulterioară , importanța implicării în activitățile din domeniul 

agriculturii, importanța prețuirii și conservării mediului înconjurător.  

Amenajarea serei va avea ca rezultat utilizarea îndelungată a acesteia pentru 

producția de legume ce vor fi introduse în alimentația elevilor cu cerințe educative speciale. 

Practicarea unei agriculturi ecologice contribuie atât la sănătatea individuală a 

elevului, cât și la protejarea mediului înconjurător, prin lipsa utilizării unor substanțe 

poluante (diverse produse chimice). În plus, prin aceste activități, reușim să sprijinim elevii 

în înfruntarea diverselor aspecte din viitor, pregătindu-i pentru viață, prin gasirea mai 

usoara a unui loc de muncă. 

Prin motivele expuse anterior, considerăm relevantă amenajarea unei sere pentru 

producția de legume ecologice, atât pentru mediu, în general, cât  și pentru elevii centrului 

nostru, în special. 

Proiectul se va desfășura în localitatea Ștefan cel Mare , la SPS , unde avem la 

dispoziție terenul necesar implementării sereii. Beneficiarii acestui proiect sunt elevii acestui 

centru, îndrumați de cadrele didactice și auxiliare. 
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Descrierea activităţii proiectului 

 
Se vor  desfasura urmatoarele activitati: 

 

1. Actiunea  I:  

 Mobilizarea echipei de proiect si lansarea proiectului 

 
- mobilizarea echipei de proiect finanțare ?????? 

- lansarea proiectului, în cadrul căreia membrii comunității locale și ai Consiliului Județean 

Neamț, invitati din alte centre incluzive, specialisti in agricultura, vor fi informați cu 

privire la intenția promovării unei alimentații ecologice, în rândul elevilor de la SPS Ștefan 

cel Mare  

- distribuirea de pliante si flyere în care vor fi expuse scopul și obiectivele proiectului 

              -se va constitui echipa de proiect compusă din: coordonator proiect prof. Apachiței 

Liliana, prof. Ghineț Avisairon și reprezentanții Organizației Together to help. 

 

Responsabili activitate: prof. Apachiței Liliana, prof.Ghineț Avisairon 

și întreaga echipă de proiect. 

 

 

2. Actiunea II:  

Campanie de informare cu privire la necesitatea consumului de legume 

ecologice, precum și modalitatea de cultivare a acestor legume, in 

randul elevilor centrului, realizata de catre catre cadrele didactice cu 

sprijinul responsabilului de proiect  care asigura tiparirea flyerelor si 

distribuirea acestora . 

Organizarea unor activități de informare a elevilor cu privire la importanța 

consumului de legume ecologice 

- Informarea elevilor în privința modalităților de cultivare/ îngrijire/ creștere și recoltare a 

legumelor ecologice 
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- Mediatizarea materialelor prezentate pe site-ul centrului, prin postarea prezentărilor 

power point 

- Excursii  la fermele din zonă cu scopul de a observa  și învăta  cum pregăteste terenul 

pentru însămânțat, plantat răsaduri, ingrijirea  plantelelor si recoltarea legumelor. 

1. Responsabili activitate: prof. Ghineț Avisairon și întreaga echipă de proiect.  

 

 

 

3. Actiunea III :  

 

Achizitionarea si amenajarea spațiului (solarului)  

-Pregătirea terenului pentru poziționarea solarului – aproximativ 60 MP  

- Pregătirea solului (activități de arat, discuit, îngrășat solul) și adăugarea de pământ 

vegetal suplimentar 

- Realizarea de straturi, pe secțiuni, în funcție de semințele și răsadurile ce vor fi cultivate 

Responsabili activitate: prof. Ghineț Avisairon și întreaga echipă de proiect. 

 

 

 

 

 

∙  

4. Actiunea IV 

 

Achiziționarea de echipamente/ utilaje, semințe/ răsaduri, 

îngrășăminte naturale – în perioada  

- Achiziționarea unei sere la cheie cu dimensiunile: 10 m Lungime, 6m Lățime. 

- Achiziționarea de ustensile și echipamente necesare agriculturii: spaliere, hârleț, lopeți, 

sape, greble, găleți, stropitori, mănuși, șorțuri, etc. 

- Achiziționarea de semințe și răsaduri pentru legume 
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- Achiziționarea de îngrășăminte naturale 

Responsabili activitate: prof. Ghineț Avisairon și membrii echipei de proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Actiunea V ∙  

 

Cultivarea, îngrijirea și creșterea legumelor – în perioada...................  

- Plantarea semințelor și răsadurilor; 

- Udarea frecventă a legumelor și a zarzavatului; 

- Plivirea periodică a buruienilor și îndepărtarea dăunătorilor; 

- Recoltarea legumelor ajunse la maturizare, 

Responsabili activitate: prof. Ghineț Avisairon și membrii echipei de proiect. 

 

 

 

 

  

 

 

6. . Actiunea VI  

Utilizarea legumelor și a zarzavatului pentru hrana elevilor – în 

perioada de recoltare a legumelor coapte 

- Transportarea legumelor la sectorul alimentar 

- Realizarea de salate de legume pentru elevi 

- Utilizarea zarzavatului pentru diferite feluri de mâncare (salate, ciorbe, tocănițe) 
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Responsabili activitate: manager proiect  prof. Ghineț Avisairon și membrii 

echipei de proiect. 

 

 

Activitatea 7. Organizare concurs cu premierea celor mai buni 

legumicultori si promovarea la nivel regional a rezultatelor muncii prin 

intermediul presei Organizarea concurs cu premierea celor mai buni 

legumicultori 

- Organizarea unei conferințe de încheiere a proiectului, la care vor fi invitați reprezentanți 

ai comunității locale și regionale, presa locală, părinții elevilor; 

- Distribuirea de pliante în care vor fi exprimate rezultatele obținute, precum și imagini cu 

produsul finit (cca 100 pliante), materiale ce vor fi folosite și la Târgul de oferte 

educaționale; 

- Realizarea unui bufet suedez cu legume ecologice pentru invitații la eveniment. 

Responsabili activitate: manager proiect prof. Ghineț Avisairon și membrii echipei de 

proiect. 

 

 

Rezultatele scontate:  

 
• Instruirea elevilor in domeniul legumiculturii si a protecției mediului; 

 

• Amenajarea solarului, 

• Constituirea unei echipe de ”mici agricultori”; 

• Echipamentele și ustensilele achiziționate, 

• Un număr de 7 activități derulate; 

• Mediatizarea proiectului la nivelul comunității locale si județene . 

 

 

 

mailto:sam_speciala@yahoo.com
http://www.csei-stefancelmare.ro/


 

 

 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ 

Comuna Ștefancel Mare, județul Neamț 
Str. Stânjenelului, nr.27 

Tel/Fax: 0233292004, E-mail: sam_speciala@yahoo.com 
www.csei-stefancelmare.ro 

 

 

 

 

    Impactul proiectului : 
• Educarea și implicarea elevilor în activități din domeniul agriculturii cu un impact pozitiv 

asupra mediului, 

• Dezvoltarea agriculturii la nivelul centrului și, implicit, la nivel local,  

• Diminuarea comportamentului violent și a absenteismului elevilor, prin implicarea în 

activități utile și plăcute, 

• Pregătirea elevilor pentru viață prin facilitarea accesului grupurilor dezavantajate pe piata 

muncii  

. Viabilitatea proiectului: 
• Având în vedere că scopul principal al acestui proiect îl reprezintă amenajarea unui sere, prin 

echipamentele și ustensilele achiziționate, vom asigura sustenabilitatea proiectului, dincolo 

de perioada de implementare și realizare a proiectului (………………………); sera achiziționată 

va funcționa și după această perioadă, iar producția de legume ecologiece  va continua și 

după finalizarea proiectului prin implicarea cadrelor didactice, didactic auxiliar si nedidact , 

elevilor, precum si a specialistilor, 

• În plus, legumele produse vor fi introduse în alimentația elevilor atât în perioada de realizare 

a proiectului, cât și după termenul de finalizare al acestuia. 

 

 

. Domeniul pentru care se aplica: 

• Educațional 

• Social 
 

ECHIPA DE PROIECT: 
director prof. Apachiței Liliana; 

prof.Ghineț Avisairon; 

prof. Moisă Cornelia; 

prof. Clopoțel Mirela; 

prof. Oțet Livia; 
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prof. Pavelescu Luminița; 

pedagog Bordei Simona; 

secretar Felea Luminița; 

psiholog Ciorobâtcă Iuliana 

asistent social Simina Mădălina; 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Profesională Specială                                Organizația Together to help. 

Ștefan cel Mare 

 

 

 

 

Director, 

 

Prof. Apachiței Liliana 

 

Coordonator proiecte și programe,  

Prof. Moisă Cornelia 
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