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  LICEUL ,,DIMITRIE CANTEMIR'' DARABANI 

 

 

       Director,                                                                               Consilier educativ, 

prof: Prisăcariu Alin                                                                                 prof: Dobrincu Alina 

 

 

 
 

              

                 ”Dacă te gândești la ziua care va urma, ia-ți mâncare.  

                  Dacă te gândești la anul care va urma, plantează un copac.  

                 Dacă te gândești la secolul care va urma, educă copiii.” 

 

          

 

                                        Proiect educațional 

                           

                ,,Bucurii pentru copii” 
                                                                                                                   Coordonatori proiect: 

       

                                                                                                 Consilier educativ, prof. Dobrincu Alina 

                                                                                                  Prof. Răileanu Manuela 
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Echipa de proiect:  

 

- Prof. Dobrincu Alina 

- Prof. Prisăcariu Alin   

- Prof. Răileanu Manuela 

 
 

 Beneficiari:  

 

- elevii școlii 

- părinții copiilor 

-comunitatea locală  

-cadrele didactice  îndrumătoare 

 

Motivația proiectului:  

 

Proiectul a apărut în primul rând din dorința de a aduce un moment de bucurie în viața copiilor 

din orașul Darabani prin sprijinirea materială a celor defavorizați, măcar în prag de sărbătoare, 

apelând la elevii liceului dar și la diversi parteneri: primărie, biserică.  

  În al doilea rând ne-am propus sensibilizarea elevilor, dar și a comunității locale prin 

implicarea în acest proiect.  

Un alt motiv al apariției proiectului a fost antrenarea elevilor în activități extracurriculare, de 

petrecere a timpului liber în mod plăcut și instructiv-educativ, alături de comunitatea locală,       

dezvoltarea capacităților specifice creativității, să utilizeze impresiile și emoțiile trăite în compozițiile 

lor școlare, dezvoltându-se pe mai multe planuri, personalitatea elevului. 

 

  Scopul proiectului: 

 

-  Sprijinirea materială a elevilor defavorizati ai orașului 

- Dezvoltarea personalității copiilor prin activități extrașcolare.  

 

  Parteneri:  

 

Primăria Orașului Darabani 

 Biserica 

 Poliția 
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  Obiectivele proiectului: 

 

-  identificarea copiilor care au o situație financiară precară  

- implicarea în viața lor, dorința de a-i bucura în perioada sărbătorilor de iarnă - toleranţă, 

respect și compasiune faţă de persoane şi grupuri care susţin valori, opinii şi credinţe diferite  

-  colectarea de produse și obiecte specifice sărbătorilor pentru a fi donate  

-  dezvoltarea personalității copiilor, de prețuire și respect față de cei nevoiași 

-  dezvoltarea abilităților de comunicare și artistice  

-  socializarea cu alți oameni și alte medii sociale  

-  colaborarea în desfășurarea activităților  

-  dobândirea de deprinderi și noțiuni despre lume și viață  

- aprecierea moralei creştine româneasti și a obiceiurilor de Crăciun 

 

 

  Locul de desfășurare: 

 

 Liceul ,,Dimitrie Cantemir‘’ Darabani  

 

   Organizatori:  

 

            Florea Viviana, clasa a XI-a B 

            Crețu Diana, clasa a XI-a B 

            Botezatu Andreea, clasa a XI-a B 

            Cheptanariu Dorin, clasa a XII-a A 

            Ciubotariu Bogdan, clasa a XII-a A 

            Moscalu Cosmin, clasa a XI-a A 

            Ceică Sergiu, clasa a XI-a A 

   

  Perioada: 

 

            19-20 decembrie 2018 

  

  Activități propuse:  

 

1. Confectionarea de obiecte pentru Crăciun cu scopul de a fi donate copiilor nevoiași 

2. Strângerea de fonduri, de alimente, de obiecte de Crăciun  
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Modalitati de monitorizare și evaluare: 

  

- liste cu elevii participanți 

- chestionare în rândul elevilor, al părinților în legătură cu activitățile desfășurate 

- demonstrarea abilităților dobândite prin realizarea de felicitări, decorațiuni  

- expozitie de fotografii pe holul liceului 

- diplomă de participare pentru elevii angrenați în proiect 

Resursele proiectului 

 

   Resurse umane:  

 elevii implicați; 

 cadrele didactice implicate; 

  invitaţi; 

  colaboratori; 

  părinţi. 

 

Resurse materiale: 

           -cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; o 

imprimantă; un copiator; un aparat foto. 

           -imagini  

           -globulețe 

           -steguleţe                                                

           -diplome 

 

Resurse informaţionale: 

 Internet; 

 Bibliotecile şcolare; 

 

 Descrierea activităţilor 

 

      
 

 

 

       Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie și de împăcare sufletească în rândul românilor. 

Românii au fost dintotdeauna păstrători de tradiții și obiceiuri strămoșești. 

      Punctul de pornire în desfășurarea proiectului l-a constituit ajutorarea copiilor cu situații precare, 

de a se bucura și ei de magia sărbătorilor de iarnă. 

     Copiii, iubesc sărbătorile creștine, își îmbunătățesc cunoștințele  prin aflarea mai multor povești, 

legende despre trecutul  neamului nostru. Totodată le plac și mai mult sărbătorile creștinești nu pentru 

latura lor religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui Moș Nicolae, Mos Crăciun și de aceea, cu 

ajutorul elevilor implicați, am încercat să sădim în sufletele copiilor nevoiași, iubire pentru Dumnezeu 

și semeni. 

     Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la conștientizarea faptului că sărbătorile 

vin pentru toți iar tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 

Elevii au donat bunuri și bani, arătând că poți fi bun ori de câte ori este posibil. Din banii donați au 

fost cumpărate dulciuri, cozonaci precum și alte produse alimentare, iar împreună cu celelalte 

donații de produse ( alimente, jucării, hăinuțe) au fost împărțite familiilor nevoiașe, astfel 

aducându-se un zâmbet pe fețele multora dintre semenii noștri. 
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Surpriza a fost plăcută atât pentru copiii cât și pentru părinții familiilor vizitate. Împreună s-au 

cântat colinde, li s-a urat ,, Sărbători fericite”, dăruindu-le din suflet de copil, darurile și urările. A 

dărui, înseamnă a iubi, a-ți presăra un crâmpei din suflet, în sufletul celor din jur. Compasiunea 

față de semeni, bunătatea, mărinimia, toate le înveți din primii ani de viață și te caracterizează apoi 

pentru totdeauna, pentru că devin un mod de viață, un firesc. 

 

 

 

Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  ( forme de evaluare)  

   

       Monitorizarea 

 

   Echipa de lucru a realizat fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. S-a urmărit 

ca elevii implicaţi să-şi împărtășească liber părerile şi impresiile personale după derularea 

proiectului. 

 

 Forme de evaluare 

 

 jurnale individuale sau colective; 

 prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute;  

 album foto; 

 prezentarea produselor muncii în echipă în cadrul festiv organizat. 

 

       Diseminarea 

 

 prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor; 

 mediatizare mass-media (site-ul școlii: Liceul ,,Dimitrie Cantemir'' Darabani); 

 evidenţierea elevilor participanţi la proiect. 

 

 Rezultatul (tipuri de produse) 

  

 jurnal de proiect; 

 album foto; 

 diverse lucrări realizate de elevi; 

 afişe; 

 

Impactul 

 

 întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate, pentru  descoperirea şi stimularea talentelor 

şi a elevilor cu aptitudini artistice; 

 dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi umanitare; 

 implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii; 
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