Ministerul Educației, Tineretului și Sportului

__________________________________

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș

__________________________________

Colegiul Național “Dragoș Vodă ”

__________________________________

Nr.________________din__________________

Nr.__________________din____________

Proiectul

____”_Moş Nicolae_”_____

DIRECTORUL Unității de învățământ
Prof. Berci Ioan
COORDONATORI
Andrea Burcuş____________________________
Camelia Koruţ_____________________________

Inspector proiecte educaționale activități educative formale și nonformale,
Prof. Psih. Amelia Baciu

Anul şcolar 2011 – 2012
1

A. INFORMAȚII DESPRE PROIECT
A1. Titlul proiectului
„Moş

Nicolae”

 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 ofere elevilor participanţi ocazia de a ajuta copiii
instituţionalizaţi să se integreze în societate.
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
Argument: acţiuni de acest fel îşi au deja tradiţia la
D1. Argument
justificare, context
noi în şcoală, mulţi elevi participând regulat la
(analiză de nevoi)
activităţi de voluntariat. Din acest modiv s-a creat o
legătură strânsă între aceştia şi copiii din casele de tip
familial din oraş. Acest exemplu de bună purtare
trebuie perpetuat ca alternativă de petrecere a timpului
liber, cu atât mai mult cu cât în pragul sărbătorilor de
iarnă este important pentru elevii noştri să aibă ocazia
de a dărui timp, cadouri şi căldură umană copiilor mai
puţin norocoşi decât ei.
Scopul:
 implicarea activă a elevilor în activităţi
caritabile
 dezvoltarea unor abilităţi de empatizare, de
intrajutorare şi 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 cunoştinţelor cu privire la drepturi
egale , drepturile omului şi şanse egale la viaţă
Grupul țintă va fi format din elevi care doresc să se
D3. Descrierea
grupului țintă
implice în activităţi de voluntariat, elevi care au
experienţă deja în acest sens şi elevi implicaţi pentru
A2. Categoria în care se
încadrează proiectul
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D4. Durata proiectului
D5. Activitățile
proiectului

prima dată în astfel de activităţi
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.
28 noiembrie 2011 – 6 decembrie 2011
- Managementul proiectului
- Promovarea proiectului – 28 noiembrie 2011 – 5
decembrie 2011
- Delimitarea responsabilităților
- Asigurarea logisticii
- Mediatizarea proiectului

Activitățile proiectului :
Activitatea nr.1 = Promovarea proiectului şi
strângere de fonduri
În perioanda 28 noiembrie 2011 - 5 decembrie 2011
echipa de profesori implicaţi în derularea proiectului
vor promova în rândul elevilor colegiului proiectul de
faţă, în scopul implicării lor atât ca voluntari şi
beneficiari cât şi ca sponsori ai proiectului.
Activitatea nr.2 = Achiziţionarea şi pregătirea
cadourilor
- un grup de elevi din grupul țintă ( elevii voluntari)
vor fi cooptați într-o activitate de achiziţionare şi
confecţionare de cadouri pentru copiii
instituţionalizaţi participanţi la proiect. Activitatea
va avea loc în data de 5 decembrie 2011.
Activitatea nr.3 = Seara de Moş Nicolae
- această activitate va fi o serată distractivă
organizată împreună cu elevii voluntari în data de
6 decembrie 2011 la Centrul Micul Prinţ
- elevii voluntari vor merge pe la casele maternale
unde vor invita copiii la serată
- se vor împărţii cadourile, se vor servi gustări şi
ceai
- se vor promova jocuri şi dansuri de grup
3

Activitatea nr.4 = Masă rotundă – Analiza finală și
concluzii
- cu ocazia acestei mese rotunde finale, grupul țintă
și profesorii implicați vor întocmi o fișă cu
concluziile finale, impresii, sugestii în legătură cu
toate activitățile proiectului. Este momentul în care
responsabilul proiectului va scrie raportul final.
Rezultate așteptate în urma implementării
proiectului
- număr de persoane implicate în activități de
voluntariat = 10
- număr de elevi participanți l a activitățile
proiectului = 50
- reacția părinților = foarte bună
- reacția mass-media=foarte bună
Monitorizarea activităților se va realiza de către echipa
D6. Modalitățile de
monitorizare
de proiect .
La finalul proiectului echipa managerială va întocmi
D7. Modalități de
evaluare și indicatorii
un raport cuprinzând activitățile derulate și concluziile
de evaluare
desprinse în urma implementării acestuia.
D8. Beneficiarii direcți
 Beneficiari direcți : 50 elevi
și beneficiarii indirecți
 Beneficiari indirecți : copiii instituţionalizaţi,
familiile elevilor, prietenii lor, colegii și nu în
ultimul rând comunitatea locală.
D9. Impactul
 acumularea de informații de către elevii
implicaţi 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
D10. Continuitatea /
 grupul de voluntari
sustenabilitatea
 echipa de management a proiectului va participa
proiectului
la acțiuni viitoare asemănătoare
D11. Activitățile de
 Parteneriat cu Radio Sighet - pentru
promovare/mediatizare
mediatizarea activităţilor
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D12. Partenerii
implicați în proiect

 Asociaţia Fraţi Minori Capucini
 Radio Sighet
 Școala George Coșbuc Sighet

E. Deviz estimat de cheltuieli
Nr.
Descrierea cheltuielilor
crt.
1
Cadouri
2
Amenajare sală pentru seara de
Moş Nicolae
3
Gustări, ceai

Suma

Sursa

800 RON
100 RON

Sponsorizări
Sponsorizări

300 RON

Fonduri Asociaţi Fraţi
Minori Capucini

F. INFORMAȚII DESPRE TITULARII PROIECTULUI
Colegiul Naționa l Dragoș Vodă
F1. Descrierea unității
Colegiul Național Dragoș Vodă
de învățământ
Sighetu Marmației
Str. Mihai Viteazu nr. 14
Tel: 0262 - 311958
F2. Descrierea
Asociaţia Fraţi Minori Capucini
partenerilor
Str. Alexandru Ivasiuc nr. 19
Camelia Korut – 0745192998
Radio Sighet
Str. Plevnei nr.8
F3. Cadrele didactice
Directorul unității de învățământ :
care participă la
Prof. Berci Ioan
proiect
Responsabil proiect :
Prof. Burcuș Andrea – 0753014920
Echipa de proiect:
Prof. Nodiș Simona
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
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Numărul cadrelor
didactice
Numărul elevilor
participanți

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
Gherasin Edit, Manole Andreea
Prof. Chindriș Otilia Șc. George Coșbuc Sighet
Total : 49 Femei: 28 Bărbați: 21
Total : 350

Responsabil proiect din Colegiul Național „Dragoș Vodă ”
Prof. Burcuș Andrea
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