Scrisoare de motivație
Hangu, 07. 02.2017
Stimaţi coordonatori de proiect,
Şcoala Gimnazială, Comuna Hangu este principala şcoală care funcţionează în
comuna Hangu - străveche aşezare românească, atestată documentar la 13 februarie 1458, printrun act emis de Cancelaria domnitorului Ştefan cel Mare, comuna Hangu este prezentă pe valea
centrală a râului Bistriţa, acolo unde apele dăltuiesc cea mai largă deschidere subcarpatică din
Munţii Bistriţei, lângă apele albastre ale lacului de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz, în care se
oglindeşte silueta legendară a masivului Ceahlău, care stăpâneşte şi îmbrăţişează, în eternitatea
stâncilor, acest ţinut binecuvântat şi de o frumuseţe fără seamăn.
Cu casele risipite pe dealuri, unele dintre ele ascunse de uriaşii brazi, care au înţeles
dintotdeauna bucuriile şi necazurile acestor oameni, cu ape ce străbat satele de la un capăt la
celălalt, purtând cu ele pagini nescrise din istoria acestor locuri, cu săteni harnici şi prietenoşi, care
te întâmpină zâmbind, la orice pas, comuna Hangu are în componenţa sa cinci sate, prezentate de o
parte şi de alta a Drumului Naţional 15, respectiv: Rugineşti, Buhalniţa, Grozăveşti, Hangu şi
Chiriţeni.
Pentru că localitatea noastră este situată în apropierea lacului de acumulare Bicaz, care
constituie un important obiectiv turistic, dar, în acelaşi timp, este şi cel mai poluat loc din comuna
Hangu, am hotărât să ne înscriem la acest concurs ce vizează, în special, educația ecologică. Am
luat această decizie pentru a le insufla elevilor ideea că, doar într –un mediu curat, nepoluat, ne
putem bucura de viaţă în adevăratul sens al cuvântului. Este foarte important ca elevii să ştie, că
cea mai mare parte a deşeurilor pot fi reciclate, un motiv în plus de a le pune la încercare
imaginaţia şi creativitatea.
Problema mediului înconjurător este una globală şi ar trebui să fie conştientizată nu
numai de agenţiile de monitorizare a calităţii mediului , ci şi de oamenii de rând, care nu au
neapărat cunoştinţe de specialitate în domeniu.

Astfel educaţia ecologică, ce reprezintă de fapt esența implicării noastre în acest
proiect, este un proces menit să sensibilizeze elevii, să-i facă mai conştienţi şi mai preocupaţi de
problemele mediului înconjurător, dar și să valorifice frumusețile care ne înconjoară.
Scopul final al educaţiei ecologice este acelaşi în întreaga lume: de a forma o mentalitate
sănătoasă faţă de calitatea mediului în care trăim. Acest desiderat poate fi îndeplinit cu success ,
dacă acest tip de educaţie este iniţiat încă din primii ani de şcoală.
În proiectul coordonat de profesor Popoaiea Cecilia, sunt implicaţi 110 elevi de
gimnaziu, 112 elevi din ciclul primar și un număr de 15 cadre didactice. Precizăm că în acest
proiect avem ca partener Biblioteca Hangu, reprezentată prin bibliotecar Liliana Pîntea.
Şcoala Gimnazială, Comuna Hangu este frecventată 222 elevi și 82 de preșcolari și
dispune de 26 săli de clasă și un laborator de informatică.
Dacă juriul consideră că lucrările prezentate de Școala Hangu merită să câştige,
vom folosi mobilierul și cele 15 calculatoare pentru a îmbunătăţi condiţiile de studiu, din
laboratorul de informatică.
Cadre didactice participante:
-prof.Popoaiea Cecilia-Iuliana
-înv.Caia Dumitrina
-înv.Lalău Elena
-înv.Petrea Magdalena
-înv.Ropotoae Raluca
-înv.Pîrlea Teodora
-înv.Manolache Steluța

Director,
prof. Samoilă Silviu-Florinel

-înv.Munteanu Carmen
-prof. Barb Alina
-prof.Petroaia Iuliana
-prof.Dominte Teodora
-prof. Robu Geta
-prof.Aflorei Mihaela
-prof.Farcașanu Marcel
-prof.Ungureanu Dumitrina

Cu profundă considerație,
Coordonator proiect,
prof. Popoaiea Cecilia-Iuliana

