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Ministerul Educației Naționale 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț Nr........../....................... 

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig 

 

 

 

 

 

         

 

 

 Director,      Coordonator program, 

Prof. Gramadă Elisabeta     Prof. Vatamanu Cristian 

 

Program educativ prezentat, dezbătut, validat în 

Consiliul profesoral din data de ......................  

 

aprobat în Consiliul de administrație din data de 

...................... 

 

Perioada de desfășurare: 02 - 18 decembrie 2020 

Proiecte: 

1. Să învățăm să dăruim 

2. Concurs local ”Dăruiește pentru tine!” 

3. Acțiune de voluntariat caritabilă ”Dăruiește pentru tine!” 

4. Mini-excursie tematică: ”Povestea prieteniei VII” 
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Denumirea programului: ”Dăruiește pentru tine” 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic ”Ion Creangă” Pipirig 

Date de contact instituție Str. David Creangă, comuna Pipirig, județul Neamț, 

tel./fax +40-233-252014, email: licpipirig@yahoo.ro 

Implicare resurse umane 

instituție 

15 din 71 profesori cu implicare directă în implementare 

250 din 635 elevi cu implicare directă 

Domeniul Implicare socială / Cetățenie activă / Voluntariat 

Domeniul cf. activități educative Cultural-artistic; culturi și civilizații 

Tipul de activitate Voluntariat / concurs 

Disciplina de studiu a TC din 

care derivă: 

Religie Ortodoxă 

Discipline de studiu conexe: Cultură Civică, alte discipline ale TC, indiferent de aria 

curriculară 

Coordonator program: Prof. Vatamanu Cristian 

Date de contact coordonator Tel. 0741160343, email: cristis.cris@gmail.com 

Experiență în derulare proiecte: - Ranger Junior (manager sau în echipa de 

implementare, anual din 2016); 

- Descoperă monumente românești, la a VIII-a ediție, 

concurs național finanțat MEN; 

Echipa de implementare*: Conducerea unității școlare, educatoare, învățători, 

profesori de Religie și alte discipline umaniste. 
 

 

Perioada de desfășurare: parcursul unui an școlar / primul proiect anual: 2011-2012 

 Anul în curs: ediția a VII-a: 02 - 18 decembrie 2020. 

Locul de desfășurare: Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig. 

Grup țintă:  

 Beneficiari direcți:  

- elevii grupelor preșcolare, claselor din învățământul primar și gimnazial de la Liceul 

Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig; 

- preșcolari și elevi din învățământul primar, cu situație materială precară din comunitatea 

locală, indiferent de instituția de învățământ la care sunt înscriși. 

Beneficiari indirecți: 

- părinții preșcolarilor și elevilor implicați în acțiunile proiectelor anuale ale programului; 

- comunitatea locală. 

Parteneri/Colaboratori*:  

 Parohia ”Sfântul Nicolae” Pipirig; 

 Primăria comunei Pipirig 

 

Scopul: Formarea la elevi a unei atitudini de comuniune-ajutoare a celor în nevoi. 

 

Obiective: 

- stimularea participării active a 250 de elevi la acțiuni comunitare, de ajutoare a celor în nevoi; 

- formarea unei atitudini pozitive față de semeni a elevilor Liceului Pipirig; 

- educarea modalității de așteptare a marilor sărbători, la elevii liceului (, prin crearea unei 

atmosfere specifice sărbătorilor de iarnă, în sala de proiect din unitatea școlară); 

- atragerea părinților elevilor liceului în participarea activă la acțiunile unității școlare; 

- stimularea activităților comune ale cadrelor didactice din echipa de implementare în vederea 

derulării altor activități în comun; 
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Argument 

 Democratizarea aduce multe beneficii personale și de ridicare a nivelul social. Însă, 

efectul asupra relațiilor inter-umane se deteriorează, prieteniile sunt din ce în ce mai puține sau 

devin formale, ajutorul față de aproapele este, de cele mai multe ori, interesat, făcut tot 

urmărindu-se propriul beneficiu.  

 În situația actuală, copii au nevoie să înțeleagă că trebuie să ne pese de semenii noștri, 

că nu suntem indivizi ai unei specii, ci persoane. Această denumire, de persoane, presupune 

pentru există o relația intrapersonală, dar, mai ales, interpersonală. În orice moment al vieții ne 

raportăm și depindem de relația cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. 

 ”A dărui” este un verb ce devine tot mai des întâlnit în limbajul oamenilor, devenind 

radical diferit de substantivul ”milostenie”. Dăruim ca să vadă alții, că așa se obișnuiește, că 

alții fac la fel, dar nu suntem conștienți de faptul că doar dăruirea din inimă, fără alte interese, 

este cea numită milostenie și ne conduce pe calea spre Dumnezeu. 

 

Resurse 

- umane: elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal; conducerea unităţii şcolare, 

educatoare, învăţători, profesori de Religie Ortodoxă şi Cultură civică, diriginţi. 

- materiale: brăduț de Crăciun, ornamente brad, echipament pentru redare colinde, 

consumabile, materiale pentru jocuri didactice, jocuri educative. 

 

Proiecte incluse: 

 1.Să învățăm să dăruim 

Activități: 

- informări despre importanța respectului față de semenii noștri, realizate în cadrul orelor 

de dirigenție, religie și cultură civică, pe parcursul lunilor octombrie - noiembrie; 

- dezbateri cu elevii despre cum să dăruim, cui să dăruim, ce să dăruim, realizate în cadrul 

orelor de dirigenție, religie, cultură civică, în cadrul temelor ce pot impune această 

asociere. 

2. Concurs local ”Dăruiește pentru tine” 

Derulat în lunile noiembrie-decembrie, Concursul județean se adresează tuturor cadrelor 

didactice și elevilor care doresc să creeze un material despre ajutorarea semenilor: eseu, 

compunere, povestire, desen. Cadrele didactice pot expedia un material pe tema ajutorării 

aproapelui. 

Regulamentul și formularul concursului va fi aprobat de ISJ Neamț. 

3.Dăruiește pentru tine* 

 Activități: 

a. Împodobirea unui brad de Crăciun, într-o anumită locaţie din unitatea şcolară şi 

montarea unui echipament audio care să redea colinde pe toată durata activităţii, atât 

timp cât sunt copii lângă brad. Podoabele pentru brad vor fi aduse de către copiii din 

ExtraClub, la sfârşitul activităţii putând să le ia acasă; 

b. Identificarea, cu ajutorul parohiei Pipirig, a câtorva familii care trăiesc în condiții de 

sărăcie, au copii care merită să fie ajutați sau a unei instituții care are nevoie de sprijin: 

azil, centru de plasament etc.; 

c. Colectarea unor sacoșe cu diferite cadouri: jucării, alimente etc. de la părinții elevilor 

de la Liceul Pipirig. 

d. Selectarea familiilor beneficiare / instituției beneficiare de către grupul ExtraClub; 

e. Aducerea câte unei jucării la școală, bine împachetate și schimbul cu alta deja existentă 

de sub bradul de Crăciun; 

f. Deplasarea unor elevi la domiciliul familiilor selectate / instituției alese și înmânarea 

cadourilor colectate, donate sub deviza: ”Dăruiește pentru tine! ... acțiune organizată de 

ExtraClub Pipirig”; 
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g. Aducerea de către orice copil din şcoală a 3 jucării (sau ceea ce cred ei util), ambalate, 

pentru a nu se observa ce sunt, cele ce dedicate strict băieților cu o bulină albastră, iar 

cele dedicate strict fetelor cu o bulină roșie; 

h. Copii vor intona colinde, în grupe, sub bradul de Crăciun, pot să spună poezii sau să 

joace roluri specifice Crăciunului sau Anului Nou; 

i. Dacă este identificat un caz social, vor fi organizate spectacole caritabile specifice, la 

care vor fi invitaţi profesori şi părinţi, unde pot fi donate alimente, obiecte sau sume de 

bani pentru cazul identificat. – acțiune la care vor fi invitați membri ai autorităților și 

comunității locale. 

j. Vor fi organizate concerte de colinde lângă bradul de Crăciun din unitatea școlară. 

 

4. Povestea prieteniei* 

- excursie la M-rea Petru Vodă, sat Petru Vodă sau o altă locație identificată (sunt puține locații 

de cazare în zonă și este dificil de găsit o perioadă adecvată), pe durata a 2 zile, în afara 

programului școlar, cu participanți selectați dintre cei mai activi elevi (cei ce se implică voluntar 

în organizare), cu următoarele activități:  

- Vizitarea Mănăstirii Petru Vodă / Secu / Sihăstria / Neamț / Pocrov / Vovidenia, închinarea la 

moaștele Părintelui Iustin Pârvu, vizitarea cimitirului mănăstirii – locul de veci ai unor 

personalități românești, cuvânt de învățătură al unui preot din mănăstire, intonarea de colinde; 

vizitarea Mănăstirii Paltinu-Petru Vodă – programul va fi stabilit în funcție de locația 

identificată; 

- cazarea la o locație turistică din zonă, jocuri de cabană, concursuri, jocuri sportive, de orientare 

turistică, jocuri educative. 

 

Rezultate și evaluare atingere obiective general program 

 

O1: stimularea participării active a 250 de 

elevi la acțiuni comunitare, de ajutoare a 

celor în nevoi; 

O2: formarea unei atitudini pozitive față de 

semeni a elevilor Liceului Pipirig; 

Rezultate: 

* Minim 5 sacoșe cadouri destinate dăruirii, 

prin donație directă; 

* O acțiune de schimb de jucării cu peste 200 

de elevi participanți; 

* 10 elevi care să primească cadouri fără să 

participe la acțiunea de schimb de cadorui 

 

O3: educarea modalității de așteptare a 

marilor sărbători, la elevii liceului (, prin 

crearea unei atmosfere specifice sărbătorilor 

de iarnă, în sala de proiect din unitatea 

școlară); 

Rezultate: 

* o sală amenajată pentru sărbătorile de iarnă 

* un concert de colinde în sala amenajată 

* 50 elevi participanți la concursul local 

* minim 50 de lucrări ale participanților 

 

 

Cantitate donație 

Nr. elevi / părinți 

participanți 

 

Nr. cadre didactice / 

clase implicate 

Nr. elevi implicați în 

schimb de cadouri 

 

 

 

 

 

 

Nr. ornamente de 

Crăciun pe brad 

Spectacol colinde 

 

 

 

Tabel evidență cadouri 

 

 

 

 

Fotografii, 

filmulețe 

Caiet evidență și 

raport de activitate 

 

Raport de 

activitate; Tabel 

nominal 

participanți 

Caiet evidență 

 

 

 

 

 

 

Tabel evidență 

Foto, video 

 

 

 

 

Foto 
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O4:  atragerea părinților elevilor liceului în 

participarea activă la acțiunile unității 

școlare; 

Rezultate: 

* 200 de părinți implicați în sprijinirea 

familiilor / instituției; 

 

O5: stimularea activităților comune ale 

cadrelor didactice din echipa de 

implementare în vederea derulării altor 

activități în comun; 

Rezultate: 

* propunerea a cel puțin unei activități 

derulate împreună de cadrele didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunere activitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect activitate 

 

 

Diseminarea rezultatelor 

- Internet, blog, raportare în consilii profesorale. 

 

Sustenabilitate 

- Verificarea se face prin compararea numărului elevilor participanți din fiecare an de 

derulare al programului; 

- Bradul de Crăciun și ornamentele se păstrează de la an la an; 

- Poate fi extins și pentru sărbătoarea Paștelui. 

 

Echipa de implementare:  

prof. Grămadă Elisabeta,  

prof. Sângeap Nadia-Mihaela 

prof. Vatamanu Cristian 

prof. înv. primar Săcuiu Rodica 

prof. înv. primar Stănoae Elena 

prof. Dorneanu Vasile 

Prof. Dorneanu Irina 

Prof. înv. primar Bejenari Marcela 

Prof. înv. primar Corduneanu Valerica 

Prof. maistru Arsenescu Niculina 

Prof. David-Vrânceanu Ionela 

Prof. maistru Chirilă Ghiorghe 

Prof. maistru Pârjolea Maria 

Prof. Dolhescu Nicoleta 

Bibl. Arsenescu Constantin 

 

 

* Câmpurile marcate se actualizează de la an la an cu noi propuneri venite din partea elevilor și 

profesorilor implicați 

 

Program anual sub egida grupului de inițiativă ExtraClub Pipirig, domeniul Religie Ortodoxă pentru 

punerea în valoare a iubirii creștine – esența credinței noastre. 
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Nr............./.............................. 

 
Proiect educativ aprobat în conformitate cu PAS-ul unității școlare, aprobat în Consiliul de 

Administrație în data de ................................... Un proiect ExtraClub Pipirig. 

 

ADEVERINŢĂ 

 
 
 Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna …………………………… 

……………………., profesor/învățător la unitatea noastră școlară, a participat în 

calitate de coordonator / membru în echipa de implementare, la proiectul: 

„Dăruiește pentru tine!”, desfășurat în perioada 25 noiembrie – 22 decembrie 

2019, organizat la Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig, având un 

număr de .…..... ore de voluntariat. 

 Eliberăm prezenta pentru a-i servi la întocmirea dosarului personal. 

 

 

 

 Director,      Coordonator proiect, 

Prof. Grămadă Elisabeta     Prof. Vatamanu Cristian 

 
 


