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PROIECT EDUCAŢIONAL  

“Bucuria Crăciunului în dar” 
 

ORGANIZATORI:  

Consiliul Elevilor din Liceul Teoretic „Avram Iancu” 

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din Liceului Teoretic „Avram Iancu” 

consilier educativ prof. Roxana Roşca prof. Ruxandra Dragolea, prof. Nicoleta Bucatariu, prof. 

Felicia Bărbos, prof. Mariana Ilea, prof. Angela David, prof. Cristina Marian, prof. Simona 

Ţigău, prof. Gabriela Urs, profesori diriginţi, învăţători 

PARTICIPANŢI: elevi, părinţi şi cadre didactice - Liceul Teoretic „Avram Iancu”  

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 2 – 19 decembrie 2014 

ARGUMENT:  

          Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru toţi creştinii, dar mai ales pentru 

copii, care aşteaptă cu nerăbdare, momentul colindelor, a împodobirii bradului şi, nu în ultimul rând, 

momentul împărţirii darurilor.  

Prin derularea proiectului, cadrele didactice îşi propun să dezvolte la elevi sentimentele de 

respect pentru tradiţiile şi obiceiurile poporului român, dar şi sensibilizarea faţă de cei aflaţi în nevoi.  

          Proiectul intitulat "BUCURIA CRĂCIUNULUI ÎN DAR” are menirea de a aduce laolaltă 

elevii, părinţii şi cadrele didactice din şcoală, pentru a da expresie frumoaselor obiceiuri şi tradiţii cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă. 

Elevii participanţi la acest proiect se vor manifesta prin realizarea unor felicitări, icoane, desene 

artistice, ornamente realizate cu iubire, dăruire, valorizând credinţa şi obiceiurile de sărbători. 

Fondurile colectate cu ocazia acestor acţiuni se vor folosi în scop caritabil, pentru sprijinul unor 

elevi cu situaţii speciale din școală, precum și pentru Centrul de Servicii Sociale „Acoperământul 

Maicii Domnului”. 

 

SCOP: Realizarea unor acte de caritate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. 

 

OBIECTIVELE URMĂRITE: 

- cunoaşterea datinilor şi obiceiurilor româneşti;  

- dezvoltarea şi încurajarea aptitudinilor artistice ale elevilor; 

- sensibilizarea elevilor faţă de cei aflaţi în nevoi şi conştientizarea rolului pe care îl are fiecare 

membru al unei comunităţi în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale celor cu nevoi materiale sau 

sociale speciale;  

- organizarea unor activităţi: 

 antreprenoriale: expoziţie cu vânzarea unor lucrări plastice şi practice; 

prepararea unor bucate şi prăjituri tradiţionale; 

 artistice: spectacol – clasele din ciclul primar; 

 caritabile: donaţii pentru elevi ai şcolii cu situaţii speciale; 

 

http://www.avramiancucluj.ro/


GRUP ŢINTĂ:  
- elevii din ciclul primar, gimnazial şi liceal;  

- părinţi, cadre didactice. 

BENEFICIARI: elevi ai şcolii cu situaţii speciale, Centrul de Servicii Sociale „Acoperământul Maicii 

Domnului” 

 

ETAPELE PROIECTULUI: 

          1. Lansarea proiectului: 27-28 noiembrie 2014 

 2. Stabilirea beneficiarilor: 6 decembrie 2014 

3. Înscrierea participanţilor la expoziţia cu vânzare: 2 – 15 decembrie 2014 

a) LUCRĂRI ARTISTICO-PLASTICE pe tema proiectului: „Bucuria Crăciunului 

în dar” – felicitări, icoane 

b) CONFECŢIONAREA ORNAMENTELOR DE CRĂCIUN – obiecte însoţite de 

explicarea tehnicii de lucru 

c) PREPARATE CULINARE – cu aviz alimentar  

4.  Realizarea lucrărilor în şcoală ( a) şi b)) – perioada 2 – 15 decembrie 2014 

5. Organizarea expoziţiei intitulate „Bucuria Crăciunului în dar” desfăşurată în sala festivă 

a liceului – 17 decembrie 2014 

Elevii prezenţi la expoziţie vor avea prilejul să-şi vândă exponatele, banii încasaţi vor fi donaţi 

pentru acţiunea caritabilă. 

 6.  Desfăşurarea  spectacolului: 16-18  decembrie 2014 

 7. Colectarea donaţiilor individuale: 2 – 18 decembrie 2014 

 8. Oferirea darurilor: 18 – 19 decembrie 2014 

 9. Diseminarea rezultatelor: 5 – 23 ianuarie 2015 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE: 

 Înscrierea participanţilor la expoziţie se realizează pe baza fişei de înscriere (anexă) 

la prof. Roxana Roşca până în 15 decembrie 2014; 

 Expoziţia va avea loc în sala festivă a liceului, în data de 17 decembrie 2014, 

conform programării realizate de organizatori; fondurile se vor aduna de către 

reprezentanţi ai Consiliului Elevilor; 

 Spectacolul se va desfăşura în intervalul 16-18 decembrie 2014, intrarea făcându-se 

pe baza unui bilet de intrare cu preţul de 5 lei / elev, profesor sau părinte;  

 Donaţiile individuale se pot face în perioada 2-18 decembrie 2014, în cutia pregătită 

cu acest scop, la etajul I, lângă elevul de serviciu; 

 Veniturile încasate din vânzarea lucrărilor, a biletelor de intrare la spectacol şi din 

donaţiile individuale vor fi făcute publice şi folosite în scop caritabil. 

 

EVALUARE: expoziţie cu vânzare, poze pe site-ul şcolii, un CD cu poze de la activităţile derulate, 

portofoliul proiectului, suma de bani obţinută, cadourile. 

 

REZULTATE SCONTATE: 

- Stimularea elevilor în cunoaşterea şi respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prilejuite 

de sărbătorile de iarnă;  

- Dezvoltarea spiritului de întrajutorare şi al voluntariatului la elevi; 

- Realizarea expoziţiei cu lucrări / produse ale elevilor; 

- Donaţii pentru elevi cu situaţii speciale; 

- Cadouri oferite elevilor cu situaţie financiară precară. 



CALENDARUL ETAPELOR PROIECTULUI 
 

Nr. 

crt. 

ACTIVITĂŢI 

PROPUSE 

MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 

TERMEN RESPONSABILI 

1.  Lansarea 

oficială a 

proiectului  

 

Popularizarea proiectului 

în rândul elevilor şi 

cadrelor didactice 

27 – 28 

noiembrie 

2014 

Conducerea liceului, Consiliul 

Elevilor, prof. Roxana Roşca, 

Ruxandra Dragolea, Nicoleta 

Bucatariu, Cristina Marian, 

Angela David, Felicia Bărbos, 

Mariana Ilea, Simona Ţigău,  

diriginţi, învăţători 

2.  Stabilirea 

beneficiarilor 

proiectului 

Identificarea elevilor cu 

situaţie materială precară 

- din şcoală şi din alte 

instituţii locale 

6 decembrie  

2014 

prof. Roxana Roşca 

 

3.  Înscrierile 

elevilor 

participanţi la 

expoziţie 

Înscrierea se realizează 

prin completarea Fişei de 

înscriere (Anexa)   

2 – 15 

decembrie  

2014 

prof. Roxana Roşca 

4.  Realizarea 

lucrărilor în 

şcoală 

 

Elevii din clasele I-XII 

vor confecţiona felicitări 

şi ornamente de Crăciun, 

vor realiza desene 

artistice 

2 – 15 

decembrie  

2014 

prof. Cristina Marian, Felicia 

Bărbos, Simona Ţigău, 

Mariana Ilea, diriginţi, 

învăţători 

5.  Organizarea 

expoziţiei 

Fiecare elev/ clasă 

participantă va expune 

lucrările / produsele în 

sala festivă  

– vor fi aşezate lucrările 

pe panouri, vor fi 

organizate standuri 

17 decembrie 

2014 

Consiliul Elevilor, Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor, 

prof. Roxana Roșca, Ruxandra 

Dragolea, Nicoleta Bucatariu, 

Cristina Marian, Felicia 

Bărbos, Simona Ţigău, 

Mariana Ilea, diriginţi, 

învăţători 

6.  Desfăşurarea  

spectacolului – 

ciclul primar 

Se stabileşte programul 

spectacolului, se editează 

biletele de intrare, afişele 

Preţul biletului: 5 lei/ 

elev, profesor sau părinte 

16-18  

decembrie 

2014  

 

prof. Gabriela Urs  

prof. Angela David 

coord. ed. prof. Roxana Roşca,  

 

7.  Donaţii 

individuale 

Donaţiile se pot face în 

cutia pregătită cu acest 

scop, la etajul I, lângă 

elevul de serviciu 

2 – 18 

decembrie 

2014 

Consiliul Elevilor 

8.  Oferirea 

darurilor 

Acțiune caritabilă 

coordonată de membrii 

Consiliului Elevilor 

18-19 

decembrie 

2014 

Consiliul Elevilor, prof. 

Roxana Roşca, Ruxandra 

Dragolea, Nicoleta Bucatariu 

9.  Diseminarea 

rezultatelor 

Prezentare a rezultatelor 

proiectului, poze, raport 

proiect 

5-23 ianuarie 

2015 

prof. Roxana Roşca, Ruxandra 

Dragolea, Nicoleta Bucatariu 

 



ANEXA  

Acest formular se depune până la data de 15 decembrie 2014 la coord. ed. prof. Roxana Roşca 

               
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

PROIECT EDUCAŢIONAL  

"BUCURIA SĂRBĂTORILOR ÎN DAR” – EXPOZIŢIE CU VÂNZARE 
 
 

Clasa__________________________________________________________________ 

sau 

Nume şi prenume elev____________________________________din  clasa ________ 

Cadru didactic coordonator_________________________________________________ 

Categoria de obiecte / produse: 

_______________________________________________________________________ 

Data:___________________ 

 

Semnătură elev                                                        Semnătură cadru didactic coordonator 
 

 

 

 

 

ANEXA  

Acest formular se depune până la data de 15 decembrie 2014 la coord. ed. prof. Roxana Roşca 

               
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

PROIECT EDUCAŢIONAL  

"BUCURIA SĂRBĂTORILOR ÎN DAR” – EXPOZIŢIE CU VÂNZARE 
 
 

Clasa__________________________________________________________________ 

sau 

Nume şi prenume elev____________________________________din  clasa ________ 

Cadru didactic coordonator_________________________________________________ 

Categoria de obiecte / produse: 

_______________________________________________________________________ 

Data:___________________ 

 

Semnătură elev                                                        Semnătură cadru didactic coordonator 


