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Anul școlar 2012 – 2013

A. INFORMAȚII   DESPRE   PROIECT

A1. Titlul proiectului ”Sărbătorile de iarnă”

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 aducă o serie de beneficii elevilor participanți și ocazia

de a ajuta copiii instituționalizați să se integreze în societate. Se urmărește

dezvoltarea diverselor abilități în domeniile: reciclarea materialelor, munca în

echipă.

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

D1. Argument
justificare, context
(analiză de nevoi)

Argument: în preajma sărbătorilor de iarnă, omul
simte nevoia, mai mult decât oricând, să petreacă timp
cu familia, să simtă magia momentelor în care cei
dragi se bucură împreună, își oferă cadouri, participă
împreună la diverse activități recreative. Copiii
instituționalizați însă, resimt lipsa familiei, cu mai
multă putere în această perioadă. Din acest motiv am
creat această oportunitate, prin acest proiect, să le mai
ușurăm un pic suferința și să fim alături de acești copii
care au mare nevoie de afectivitate umană, de sprijinul
și înțelegerea semenilor lor. Pe de altă parte, este
important pentru elevii noștrii să își dezvolte o
atitudine potrivită și pozitivă pentru aceste categorii de
persoane defavorizate, să acționeze în sprijinul lor, să
le ofere câteva clipe de bucurie.
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Scopul:
 implicarea activă a elevilor în activități

caritabile
 dezvoltarea unor abilități de empatizare, de

întrajutorare și respect reciproc
D2. Obiective specifice  sensibilizarea tinerilor participanți cu privire la

categoriile de persoane defavorizate
 promovarea unor modalități alternative de

petrecere a timpului liber
 diseminarea cunoștințelor cu privire la drepturi

egale, drepturile omului și șanse egale la viață
D3. Descrierea
grupului țintă

Grupul țintă va fi format din elevi care doresc să se
implice în activități de voluntariat, elevi cu experiență
în astfel de activități și elevi care se implică pentru
prima dată.
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.

D4. Durata proiectului 4 decembrie 2012 – 14 decembrie 2012
D5. Activitățile
proiectului

- Managementul proiectului
- Promovarea proiectului – 4 – 6 decembrie 2012
- Delimitarea responsabilităților
- Asigurarea logisticii
- Mediatizarea proiectului

Activitățile proiectului :
Activitatea nr.1 = Promovarea proiectului
- În perioada 4 – 6 decembrie 2012 echipa de

profesori implicați în derularea proiectului vor
promova în rândul elevilor proiectul , pentru a
atrage elevii în scopul implicării lor atât ca
voluntari și beneficiari cât și ca sponsori ai
proiectului. De asemenea se va promova proiectul
la Radio Sighet în baza parteneriatului realizat cu
aceștia.
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Activitatea nr.2 = Vizită la Micul Prinț - seara lui
Moș Nicolae
- Grupul țintă va face o vizită la Centrul de zi

”Micul Prinț” unde se vor întâlni cu un grup de
copii instituționalizați din case de tip familial.
Elevii grupului țintă vor prezenta un mic program
artisic constând în colinde și vor organiza un
concurs cu premii pentru copiii de la centru. Copii
de la centru vor participa și ei la programul artistic
cu momente proprii. Acțiunea are menirea de a
deschide activitățile proiectului.

Activitatea nr.3 = Târgul de crăciun
- Această activitate se va desfășura în perioada 10 –

13 decembrie 2012 și va consta în amenajarea
unui stand în incinta școlii unde se vor vinde
diverse produse create de elevii liceului. De
asemenea vor fi promovați câțiva mici
intreprinzători din oraș și produsele acestora.

Activitatea nr.4 = Achiziționarea și pregătirea
cadourilor
- această activitate va avea loc în data de 13

decembrie 2012;
- cu această ocazie elevii din grupul țintă vor

achiziționa dulciuri și alte obiecte din banii adunați
din vânzările târgului de crăciun, și vor face
pachete de cadouri pentru un grup de copii
instituționalizați. Asociația Frați Minori Capucini
va contribui la crearea pachetelor.

Activitatea nr.5 = Seara de Crăciun
- activitatea va avea loc pe 14 decembrie 2012 , de

la ora 16:00, la Centrul de zi ”Micul Prinț”
- un grup de copii din casele de tip familial va

pregăti un spectacol de Crăciun unde elevii din
grupul țintă împreună cu profesorii din echipa de
proiect vor fi invitați ca spectatori; ei vor fi ajutați
de educatori și voluntari;
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- se vor împărții cadourile pregătite cu o zi înainte;
- se vor promova dansuri de grup;
- în încheiere se vor servi gustări și sucuri;
Activitatea nr.5 = Vizită la centrul maternal
- un grup de elevi din grupul țintă vor vizita Centrul

maternal de primire în urgență din Sighetu
Marmației unde vor duce cadouri achiziționate din
o parte a sumei strânse cu ocazia târgului de
crăciun.

Activitatea nr.6 = Evaluarea proiectului
- profesorii implicați în proiect vor întocmi un

portofoliu cu rezultatele proiectului. Se vor atașa ,
de asemenea imagini realizate în timpul
acivităților, chestionare completate de elevi, liste
cu elevii implicați și alte documente justificative;

- se va realiza o analiză atentă a proiectului
comparându-se rezultatele obținute cu cele
așteptate;

- se vor atașa propuneri pentru îmbunătățirea
proiectului pentru ediția următoare.

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

voluntariat = 10
- număr de elevi participanți la activitățile

proiectului = 100
- reacția părinților = foarte bună
- reacția mass-media=foarte bună

D6. Modalitățile de
monitorizare a
proiectului

Monitorizarea activităților se va realiza de către echipa
de proiect prin întocmirea unui jurnal de activități .

D7. 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.

D8. Beneficiarii direcți
și beneficiarii indirecți

 Beneficiari direcți : 100 elevi
 Beneficiari indirecți : copiii instituționalizați,
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familiile elevilor, prietenii lor, colegii și nu în
ultimul rând comunitatea locală.

D9. Impactul  acumularea de informații de către elevii
implicați 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

 formarea unor mentalități noi privind modul de
petrecere al timpului liber

D10. Continuitatea /
sustenabilitatea
proiectului

 grupul de voluntari
 echipa de management a proiectului va participa

la acțiuni viitoare asemănătoare

D11. Activitățile de
promovare/mediatizare

 Parteneriat cu Radio Sighet –mediatizarea
activităților desfășurate în cadrul proiectului

D12. Partenerii
implicați în proiect

 Radio Sighet
 Asociația Frați Minori Capucini

E.  Deviz estimat de cheltuieli

Nr.
crt.

Descrierea cheltuielilor Suma Sursa

1 Cadouri 400 RON Vânzări Târgul de
crăciun

2 Gustări, ceai 300 RON Fonduri Asociația
Frați Minori
Capucini
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F. INFORMAȚII    DESPRE    TITULARII   PROIECTULUI

F1. Descrierea unității
de învățământ

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

F2. Descrierea
partenerilor

Asociația Frați Minori capucini Str. Alexandru
Ivasiuc nr. 19 Koruț Camelia – 0745192998
Radio Sighet Str. Plevnei nr. 8
Prof. Oanță Brîndușa - 0726324394

F3. Cadrele didactice
care participă la
proiect

Directorul unității de învățământ :
Prof.  Berci Ioan
Responsabil proiect :
Prof. Burcuș Andrea - 0753014920
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, 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, Prof.
Nodiș Simona
Gherasin Edit, Manole Andreea
Prof. Chindriș Otilia Șc. George Coșbuc Sighet

Nr. cadrelor didactice Total : 50 Femei: 29 Bărbați: 21
Nr. elevilor participanți Total : 500
Responsabil proiect din Colegiul Național ”Dragoș Vodă”
Consilier educativ, prof. Burcuș Andrea


