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Nr. înreg........../data..........................    Vizat Director, 

                                                                       Prof. Munteanu Alina Mihaela 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL CARITABIL 

,,UN ZÂMBET DE COPIL” 

 

    

Numărul cadrelor didactice implicate: 

COORDONATORUL PROIECTULUI :  prof. de religie, Bâtica Aurelia    

COLABORATORI:  

 prof. MARDARE LILIANA 

 prof. IRIMIA LAURA 

 prof. POPOVICI ANCA 

 

 MOTIVAȚIA PROIECTULUI: 

             Modelul desăvârșit al milosteniei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a arătat, în diferitele 

pilde cum trebuie să avem grijă de aproapele nostru, împlinind porunca iubirii.  

             Activitatea, devenită o tradiţie şi un proiect de suflet a elevilor și cadrelor didactice a Liceului 

Tehnologic ,,Elena Caragiani”-Tecuci, şi-a propus în fiecare an imitarea modelului de bunătate oferit 

de Sfântul Nicolae, prin cultivarea virtuţii milosteniei şi a întrajutorăriii celor aflaţi în situaţii de 

lipsuri și sprijinirea copiilor aflați  în nevoi. 

            Cu toţii şi-au exprimat sentimentele de bucurie trăite, de mulţumire pentru vizita primită, 

precum şi necesitatea ca astfel de activităţi, cu o încărcătură sufletească aparte, să se mai desfăşoare 

pe viitor la acești copii. 

 

SCOP   

 Promovarea activităților caritabile - de voluntariat în rândul elevilor și al cadrelor didactice;
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OBIECTIVE 

 Achiziționarea de rechizite școlare, jucării și donarea acestora copiilor de la Școala 

Gimnazială,, Ion Petrovici” 

 Formarea și dezvoltarea spiritului civic la elevi și la cadrele didactice;  

 Conștientizarea și valorificarea importanței sărbătorilor creștine;  

 Dezvoltarea și cultivarea valorilor morale;    

 

GRUPUL ŢINTĂ  

 Elevii săraci  din Școala Gimnazială ,,Ion Petrovici”-Tecuci clase primare   

 

RESURSE UMANE    

 Elevi; Cadre didactice;    

ECHIPA DE PROIECT  

Prof. Bâtica Aurelia  coordonator de proiect 

Prof. MARDARE LILIANA 

Prof. IRIMIA AURA    

REZULTATE AŞTEPTATE:   

 Formarea atitudinii tolerante și responsabile la elevi; 

 Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în activităţile organizate; 

 Asumarea unor roluri şi responsabilităţi în derularea activităţilor de către elevi, dar şi de 

către profesori    

LOCUL DESFĂŞURĂRII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION PETROVICI”-TECUCI    

ACTIVITĂŢI ŞI MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE   

 Constituirea comitetului de acţiune; 

  Întocmirea proiectului de către coordonatori; 

  Achiziționarea produselor ; 

   Distribuirea produselor către beneficiari; 

  Realizarea unei expoziţii fotografice cu poze din cadrul activităţii. 
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Nr. 

crt. 

DENUMIREA ACTIVITAȚII PARTICIPANȚI DATA/PERIOADA OBSERVAȚII 

1. Prezentarea şi popularizarea 

proiectului 

Cadre didactice  

Elevi 

Noiembrie 2019  

2. Achiziționarea produselor  

( rechizite, jucării) pentru copii 

Cadre didactice Decembrie 2019 

Martie -Aprilie 2020 

 

3. Distribuirea produselor 

 

Cadre didactice 

 Elevi 

9-13.12.2019 

 

 

4. Evaluarea activităților și 

diseminarea acestuia în școală

   

Echipa de proiect Ianuarie 2020  

     

     

    Coordonator proiect,  

    Prof. BÂTICA AURELIA  

  


