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Motto :     

 

 

AVIZAT: 

            Director,                                      Director adj,                              Consilier educativ, 

Prof. SAVA VIORICA             Prof. STĂNILĂ CRISTIAN            Prof. URSACHE MONICA 

 

 

                    Biserica ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”- reprezentant, 

                                            Preot Paroh, JALBĂ VASILE 

                               
 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului :           

 
   

 

 

Echipa de proiect : 

 

                         

   Coordonatori : Prof. Pescaru Venera – Clara   și   prof. Ursu Doina  

   Colaborator: preot paroh, JALBĂ VASILE                                                                              

   Colaboratori : părinți - clasa a II-a C și a III-a A            
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Scopul proiectului : Sprijin umanitar acordat persoanelor vârstnice defavorizate din parohia 

bisericii ,, Sfinții Împărați Constantin și Elena”- municipiul Tecuci/ Galați 

 

Perioada de desfăşurare : 1.12.2016 – 21.12.2016 

 

Grup ţintă :- 50 elevi din clasele a II-a C și a III-a A, Școala Gimnazială ,, Iorgu Iordan” 

                       -10 bătrâni din Parohia ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, preot paroh Jalbă Vasile 

Obiective : 
 

 revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de 

solidaritate, generozitate; 

 responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat 

Rezultate aşteptate : 

 

 creşterea stimei de sine în rândul elevilor 

 întărirea parteneriatului şcoală - comunitate locală 

Indicatori de evaluare : 

 

 Participarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 70 de felicitări 

 Strângerea de fonduri pentru cel puţin 10 pachete  

 

                                                     

Modalităţi de monitorizare şi evaluare  

 
 Întâlniri săptămânale ale echipelor de proiect                                           

 Chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice şi voluntarilor 

 Raport final 

Impactu l proiectului 

 îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale. 

 

 

Modalităţi de desfăşurare : 
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 În cadrul orelor de A V A P elevii, îndrumaţi de cadrele didactice, vor confecţiona 

felicitări pentru sărbătorile de iarnă . 

 

 Echipa de proiect comună  va realiza materialele publicitare (pliante , post-ituri) pentru  

promovarea proiectului .  

 

 Cu sprijinul Comitetelor de părinți ale celor două clase  se vor comercializa felicitările 

în cadrul unei expoziţii amenajate la Biserica parohială ,,Sfinții Împărați Constantin și 

Elena. 

 

 Cu suma de bani strânsă se vor cumpăra produse alimentare şi se vor face 10 pachete 

cadou pentru persoanele vârstnice defavorizate, identificate de grupul de voluntari 

(părinții și preotul ). 

 

 50 de elevi, care constituie grupul ţintă al proiectului,vor pregăti un program de colinde 

de Crăciun   

 

 Însoţiţi de voluntari ,cei 50 de elevi, vor vizita la domiciliu persoanele vârstnice pentru a 

le oferi cadourile şi pentru a-i colinda. 

 

Produse ale proiectului: felicitări, pliante, album foto 

 

Bugetul proiectului: 
 

 consumabilele necesare pentru confecţionarea felicitărilor vor fi procurate de elevii şi cadrele 

didactice din Şcoala Gimnazială ,,IORGU IORDAN”- TECUCI / GALAȚI 

 

 

 

 

CRĂCIUN  FERICIT, mamaie ! 
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Calendarul activităţilor 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Data şi locul 

desfăşurării 

Resurse Responsabili 

umane materiale 

1. Confecţionare a 70 

de felicitări  

1 .12.-12.12.2016 

ŞcoalaGimnazială 

,,Iorgu Iordan” 

Elevi de la 

clasele 

implicate în 

proiect 

Hârtie, 

culori,carioci, 

abţibilduri. 

Prof.Pescaru  

Prof.Ursu 

2. Realizarea 

materialelor 

publicitare 

8.12.- 

10.12.2016 

2 cadre 

didactice şi 

2 

voluntari 

Hârtie,  

calculator, 

imprimantă 

Comitetul de 

părinți al 

celor două 

clase 

3. Comercializarea 

felicitărilor 

10.12.- 

16.12.2016 

2 cadre 

didactice ,2 

elevi,1 

voluntar 

Consumabile 

necesare 

pentru 

amenajarea 

expoziției de 

la biserică 

2 părinți 

4. Pregătirea unui 

program de colinde 

de Crăciun 

1.12.- 

19.12.2016 

50 de elevi c.d.-player, 

c.d.-uri cu 

colinde 

Prof.Ursu 

5. Cumpărarea 

produselor 

alimentare şi 

pregătirea  a 10 

pachete  

17.12- 

19.12.2016 

 

10 elevi,2 

părinți 

cadrele 

didactice 

Produse 

alimentare 

Președinții de 

la CP, din cele 

două clase 

6. Vizitarea 

persoanelor 

vârstnice 

defavorizate 

,colindarea şi 

oferirea cadourilor 

20.12.- 

21.12.2016 

50 de elevi, 

6 voluntari: 

2 cadre și 4 

părinți 

10 pachete cu 

produse 

alimentare 

Coordonatorii 

de proiect 
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IMAGINI DE LA ACTIVITĂȚI: 

                       
 

                                                        
 

 

                            
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


