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Anul şcolar 2011 – 2012

A. INFORMAȚII   DESPRE   PROIECT
A1. Titlul proiectului „Mărțișor”

A2. Categoria în care se
încadrează proiectul

 Dezvoltarea unor atitudini pozitive pentru
categoriile de persoane defavorizate

 Promovarea unor modalități alternative și
eficiente de petrecere a timpului liber pentru
elevi

B. REZUMATUL   PROIECTULUI  /  DESCRIERE
Proiectul dorește să ofere elevilor participanţi ocazia de a ajuta copiii

instituţionalizaţi să se integreze în societate. Se urmărește dezvoltarea de abilități
pentru munca în echipă.

C. PREZENTAREA   PROIECTULUI
C1. Argument
justificare, context
(analiză de nevoi)

Argument: acţiuni de acest fel îşi au deja tradiţia la
noi în şcoală, mulţi elevi participând regulat la
activităţi de voluntariat. Din acest motiv s-a creat o
legătură strânsă între aceştia şi copiii din casele de tip
familial din oraş. Acest exemplu de bună purtare
trebuie perpetuat ca alternativă de petrecere a timpului
liber, cu atât mai mult cu cât comunicarea interumană
este foarte importantă. Mărțișorul este un simbol al
primăverii, al afectivității umane.
Scopul:
 implicarea activă a elevilor în activităţi

caritabile
 dezvoltarea unor abilităţi de empatizare, de

intrajutorare şi respect reciproc
 dezvoltarea de abilități practice

C2. Obiective specifice  sensibilizarea tinerilor participanți cu privire la
categoriile de persoane defavorizate

 promovarea unor modalități alternative de
petrecere a timpului liber

 diseminarea cunoştinţelor cu privire la drepturi
egale , drepturile omului şi şanse egale la viaţă

C3. Descrierea Grupul țintă va fi format din elevi care doresc să se
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grupului țintă implice în activităţi de voluntariat, elevi care au
experienţă deja în acest sens şi elevi implicaţi pentru
prima dată în astfel de activităţi
Alegerea grupului țintă s-a realizat ca urmare a
identificării nevoilor și din dorința de a face ceva care
să genereze o schimbare pozitivă în atitudinea și
comportamentul elevilor.

C4. Durata proiectului 20 februarie 2012 – 1 martie 2012
C5. Activitățile
proiectului

- Managementul proiectului
- Promovarea proiectului – 20 februarie 2012 – 27

februarie 2012
- Delimitarea responsabilităților
- Asigurarea logisticii
- Mediatizarea proiectului

Activitățile proiectului :
Activitatea nr.1 = Promovarea proiectului
- În perioanda 20 februarie 2012 – 27 februarie

2012 echipa de profesori implicaţi în derularea
proiectului vor promova în rândul elevilor
colegiului proiectul de faţă, în scopul implicării lor
atât ca voluntari  şi beneficiari cât şi ca sponsori ai
proiectului.

Activitatea nr.2 = Pregătirea mărțișoarelor
- un grup de elevi din grupul țintă ( elevii voluntari)

vor fi cooptați într-o activitate de achiziţionare
materiale şi confecţionare de mărțișoare.
Activitatea va avea loc în data de 25 februarie
2012

Activitatea nr.3 = Târgul de mărțișoare
- această activitate se va desfășura în perioada 27

februarie 2012 – 1 martie 2012, și va consta în
vinderea mărțișoarelor;

- pe lângă mărțișoarele confecționate de elevii
grupului țintă se vor comercializa și mărțișoare
confecționate de copiii instituționalizați;

Activitatea nr.4 = Serată distractivă
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- activitatea va avea loc în data de 1 martie 2012,
de la ora 15:30, la Centrul ”Micul Prinț”

- cu ocazia acestei serate, se vor prezenta câteva
momente artistice pregătite de copiii din casele de
tip familial, iar elevii din grupul țintă îi vor învăța
pe copiii instituționalizați diverse jocuri .

Rezultate așteptate în urma implementării
proiectului
- număr de persoane implicate în activități de

voluntariat = 10
- număr de elevi participanți la activitățile

proiectului = 40
- suma provenită din vânzarea mărțișoarelor va fi

donată , prin intermediul Asociației ”Frați Minori
Capucini”, caselor de tip familial; suma așteptată
după vânzări : 300 RON

- reacția părinților = foarte bună
- reacția mass-media=foarte bună

C6. Modalitățile de
monitorizare

Monitorizarea activităților se va realiza de către echipa
de proiect .

C7. Modalități de
evaluare și indicatorii
de evaluare

La finalul proiectului echipa managerială va întocmi
un raport cuprinzând activitățile derulate și concluziile
desprinse în urma implementării acestuia.

C8. Beneficiarii direcți
și beneficiarii indirecți

 Beneficiari direcți : 40 elevi
 Beneficiari indirecți : copiii instituţionalizaţi,

familiile elevilor, prietenii lor, colegii și nu în
ultimul rând comunitatea locală.

C9. Impactul  acumularea de informații de către elevii
implicaţi în proiect

 sporirea gradului de implicare a participanților
la activitățile de voluntariat

 construirea unui grup de voluntari , care să se
implice la organizarea activităților viitoare
asemănătoare

C10. Continuitatea /
sustenabilitatea

 grupul de voluntari
 echipa de management a proiectului va participa
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proiectului la acțiuni viitoare asemănătoare
C11. Activitățile de
promovare/mediatizare

 Parteneriat cu Radio Sighet - pentru
mediatizarea activităţilor

C12. Partenerii
implicați în proiect

 Asociaţia Fraţi Minori Capucini
 Radio Sighet

D.  Deviz estimat de cheltuieli
Nr.
crt.

Descrierea cheltuielilor Suma Sursa

1 Materiale pentru confecționat
mărțișoare

200 RON Sponsorizări

2 Gustări, ceai 300 RON Fonduri Asociaţi Fraţi
Minori Capucini

E. INFORMAȚII DESPRE    TITULARII   PROIECTULUI
Colegiul Național Dragoș Vodă

E1. Descrierea unității
de învățământ

Colegiul Național Dragoș Vodă
Sighetu Marmației
Str. Mihai Viteazu nr. 14
Tel: 0262 - 311958

E2. Descrierea
partenerilor

Asociaţia Fraţi Minori Capucini
Str. Alexandru Ivasiuc nr. 19
Camelia Korut – 0745192998
Radio Sighet
Str. Plevnei nr.8

E3. Cadrele didactice
care participă la
proiect

Directorul unității de învățământ :
Prof. Berci Ioan
Responsabil proiect :
Prof. Burcuș Andrea – 0753014920
Prof. Nodiș Simona
Echipa de proiect:
Prof. Ileana Dunca, Prof. Oanță Brândușa
Prof. Lozbă Raluca, Prof. Grigor Aurora
Prof. Voinaghi Crina, Prof. Voinaghi Marius
Prof. Bedeoan Loredana, Prof. Giurgi Vasile
Prof. Mihu Amalia, Prof. Tivadar Cornel
Prof. Tomoiagă Ioan, Prof. Huber Ștefan
Prof. Tivadar Ioan , Prof. Ilies Oana
Prof. Mihalca Doinița, Prof. Mihalache Georgeta
Prof. Enache Nița, Prof. Boboșan Ovidiu
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Prof. Michnea Ștefan, Prof. Vida Flaviu
Prof. Dura Claudia ,Prof. Coroian-Mariș Sandu
Prof. Iuga Nicolae, Prof. Bornea Vasile
Prof. Colopelnic Luminița, Prof. Stoianovici
Adelina, Prof. Rus Vasleria
Prof. Ilieș Gabriela, Prof. Ona Mariana
Prof. Kosztelnik Oana, Prof. Pesek Beatrice
Prof. Bârsan Ioana, Prof. Fellner Arthur
Prof. Boboșan Raluca, Prof. Bodnariuc Dănuț
Prof. Roșca Ovidiu, Prof. Andrașciuc Gheorghe
Prof. Andrașciuc Daniela, Prof. Pop Emilia
Prof. Muntean Ioan, Prof. Petrovan Ileana
Prof. Czillik Zoltan, Prof. Groza Ioan
Prof. Fangli Anton
Gherasin Edit, Manole Andreea
Prof. Chindriș Otilia Șc. George Coșbuc Sighet

Numărul cadrelor
didactice

Total : 49 Femei: 28 Bărbați: 21

Număr elevi participanți Total 600
Responsabil proiect din Colegiul Național „Dragoș Vodă”

Prof. Burcuș Andrea


