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Domeniul
activită iiț

Obiective specifice Unită i deț
învă ământț

participante/
parteneri

Ac iuni/ activită i concrete:ț ț Timp/
Durata

Strategii de
realizare

Rezultate
ob inuteț

Cum să ajutăm
persoanele
vârstnice?

Sensibilizarea elevilor coliiș
privind  lipsurile  i  nevoileș
persoanelor vârstnice
Implicarea comunită ii ț
locale în identificarea 
nevoilor i problemelor ș
persoanelor vârstnice 
Să  dea  o  mână  de  ajutor
persoanelor vârstnice

Prezentarea proiectului în cadrul 
elevilor
Elevii în grupuri vizitează 
persoanele vârstnice i le dau o ș
mână de ajutor (culeg mere, 
struguri, nuci, aduc apă, lemn, 
fac cură enie)ț

1-31
octombrie

2018

Resurse umane: 
40 de elevi din 
clasele V-VIII

Vizitarea i ș
ajutarea celor 
50 de persone 
vârstnice
Dezvoltarea 
atitudinii 
pozitive fa ă deț
semeni
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Cadouri de
Crăciun
pentru

persoanele
vârstnice 

Sensibilizarea elevilor coliiș
privind lipsurile i nevoile ș
persoanelor vârstnice
Responsabilizarea elevilor 
i a cadrelor didactice prin ș

implicarea în ac iuni de ț
voluntariat
Revigorarea spiritului civic 
i a mentalită ilor ș ț

comunitare
Dezvoltarea unor abilită i ț
practice

Prezentarea proiectului în cadrul 
elevilor
Realizarea felicitărilor de către 
elevi
Pregătirea produselor de 
patiserie i prăjituri de către ș
elevi i părin iș ț
Colectarea produselor de 
patiserie
Pregătirea i realizarea ș
cadourilor de către elevi 
Împăr irea elevilor pe 7 grupe ț
(6-10 elevi pe grupă)
Împăr irea pachetelor în cadrul ț
persoanelor vârstnice 

18
decembrie

2018

Resurse umane: 
48 de elevi
102 persoane 
vârstnice 
Resurse materiale:
102 cutii pentru 
prăjituri, prăjituri, 
felicitări realizate 
de elevi 

Vizitarea i ș
aducerea 
bucuriei în casa
celor 102 de 
persoane 
vârstnice i ș
persoane 
singure 
Dezvoltarea 
atitudinii 
pozitive fa ă deț
semeni

Felicitări de 8
martie

Cultivarea unei atitudini de 
respect fa ă de femeieț
Încurajarea creativită ii ț
elevilor
Dezvoltarea atitudinii 
pozitive fa ă de frumosț

Realizarea felicitărilor de către 
elevi din diferite materiale
Dăruirea felicitărilor pentru 
profesori, educatoare, 
învă ătoare (30 de persoană)ț

8 martie,
2019

Resurse umane: 
elevii claselor V-
VIII, Consiliul 
elevilor
Resurse materiale: 
foi, tempera, 
pensule, creioane, 
diferite materiale 
reciclabile etc.

Entuziasm, 
satisfac ie, ț
mul umireț
Participare 
unui număr 
mare de elevi
Îmbucurarea 
femeilor 

Director,       Responsabil ,                   
prof.Szabó Lajos-Otelló                                                                                            prof.Dani Klára
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