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PROIECT EDUCAŢIONAL 
CARITABIL 

 

“DĂRUIND, VEI DOBÂNDI” 
 

 

”Viața este un vis pentru un înțelept…, o comedie pentru un bogat, o 
tragedie pentru cei săraci” 

                                                                                              (Sholem Aleichem) 

 

 

COORDONATORI: 

PROF. MALANCA ILINCA 

PROF. BARTIC GABRIELA 

 



 

Argument: 

Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale reprezintă unul dintre obiectivele 

centrale ale Comisiei Europene. Din punct de vedere social sărăcia o putem define ca fiind acel 

fenomen în care individual sau grupul din care face parte (familia) nu are potența necesară atât 

intelectuală cât și economică de a-și satisface nevoile primare astfel situându-se pe o scară social 

inferioară. 

Sărăcia afectează oamenii într-o multitudine de feluri. Oricine poate fi afectat de sărăcie la un 

anumit moment dat în viață. Totuși, există unele grupuri care sunt mai expuse riscului sărăciei: 

familiile cu mulți copii, familiile monoparentale, vârstnicii, persoanele cu dizabilități etc. 

Cu toții știm că atitudinile și comportamentul nostru față de tot ce ne înconjoară încep a 

se forma de la cea mai fragedă vârstă. Inițial părinții, apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze 

cu diferite norme și valori morale. Una dintre aceste valori este solidaritatea. 

Toți oamenii au îndatoriri unii față de alții, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu 

dacă se obișnuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politicoși, înțelegători, să fie generoși, să 

redea zâmbetul pe chipul celor aflați în suferință și care au dreptul la o viață decentă. 

Scopul activitatii: 

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

Obiective: 

 Achiziționarea de jucarii și dulciuri si donarea acestora prescolarilor de la Gradinita cu 
Program Normal Fedeleseni, comuna Strunga 

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

 Dezvoltarea și cultivarea valorilor morale; 

Grupul ţintă: 

 Prescolarii de la GPN Fedeleseni 

Derulare: 14 noiembrie 2019 



 

Resurse umane: 

 Elevi; 

 Cadre didactice; 

 Parinti 

Echipa de proiect: 

Prof.Malanca Ilinca, diriginte clasa a V-a – coordonator proiect; 

Prof.Bartic Gabriela, diriginte clasa a VI-a – coordonator proiect; 

Rezultate aşteptate: 

 Formarea atitudinii tolerante și responsabile la elevi; 

 Implicarea elevilor și cadrelor didactice în activităţile organizate; 

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

către profesori 

Locul desfăşurării: 

 GPN Fedeleseni, comunaStrunga 

Evaluare: 

 Numărul activităților de voluntariat organizate la nivelul unităţii de învăţământ; 

 Calitatea activităţilor organizate; 

 Raport final; 

Activităţi şi modalităţi de desfăşurare: 

 Constituirea comitetului de acţiune; 

 Întocmirea proiectului de către coordonatori; 

 Achiziționarea jucariilor si dulciurilor; 

 Distribuirea produselor către beneficiari; 

 Realizarea unei expoziţii fotografice cu poze din cadrul activităţii. 
 
 


