
Descrierea pe scurt a Proiectului meu.... 

PROIECT EDUCATIV LOCAL 

                                      „DĂRUIND, VEI DOBÂNDI” 

         Informații despre proiect:                 

a) Titlul proiectului: „Dăruind vei dobândi” 
b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: domeniul civic 
c) Tipul de proiect: local 
d) Ideea derulării acestui proiect s-a născut din dorința promovării valorilor religios-morale în 

rândul tinerilor, valori care sunt neglijate din ce în ce mai mult, în contextul vremurilor noastre. 
Valori precum: umanitatea, milostenia, toleranța, au fost evidențiate prin activitățile acestui 
proiect, încurajându-se totodată și creativitatea elevilor,dar și implicarea activă a lor în viața 
comunității. Am umărit pe tot parcursul proiectului: 

e)  educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă 
de ceilalţi; 

f) formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi respecta norme de comportare în societate; 
g) educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur, 
h) Descrierea activităților: 

 
Activitatea nr.1 

Titlul: Excursia la Vârtop, în săptămâna Școala Altfel 

 Elevii claselor V-XII vor vizita localitățile Vârtop, Arieșeni, unde vor sta 2 zile și vor desfășura diverse 

activități practice, creative, artistice, confecționând diverse obiecte de decor , pictură pe sticlă, obiecte 

ce se vor expune într-o expoziție ulterioară în școală. Se va desfăşura şi o tombola dărniciei , fiecare elev 

va aduce de acasă jucării, haine, sau alte obiecte care le va oferi spre vânzare, pentru sume mici altor 

colegi, iar din banii strânşi la tombolă de vor face cadouri pentru copii de la Casa de copii Ghioceii, în 

luna decembrie. Activitatea urmărește dezvoltarea simțului de solidaritate, prietenie, între elevi de 

vârste diferite, precum și implicarea lor în activității recreative-educative. Excursia este și un mijloc 

eficient de cunoaștere a frumuseților naturale ale țării noastre. 

 



 

 

Activitatea nr. 2 

Titlul: „Dăruind vei dobândi” 

Perioada de desfășurare: decembrie 2018 

Locul: Casa de copii „Ghioceii” 

Participanți: elevi, cadre didactice 

Descrierea activității: Un grup de elevi din clasele IX-XII, însoțiți de profesori, vor face o vizită la Casa de 

Copii „Ghioceii”, din Oradea, unde vor duce mici cadouri copiilor de acolo, petrecând câteva ore cu 

aceștia într-un cadru prietenesc,trăind și simțind spiritul sărbătorilor de iarnă. 

 



 

 

 

 



Activitatea nr. 3 

Titlul:” Să ne cunoaștem Biserica” 

Perioada de desfășurare:  martie  2019 

Locul: Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil 

Participanți: elevi, cadre didactice; preotul paroh. 

Descrierea activității:Elevii caselor V-VI, însoțiți de cadrele didactice organizatoare, vor vizita Biserica 

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil , unde îndrumați de preotul paroh, vor desfășura diverse activități în 

incinta Bisericii, fiind introduși în viața liturgică, prin explicațiile oferite de preotul paroh, care apoi  va 

oragniza niște activități educative cu elevii. 

 

 

Activitatea nr. 4 

Titlul: „Punți către prietenie” 

Perioada de desfășurare: aprilie 2019 

Participanți: elevi, cadre didactice; 

Locul: Centru de plasament Casa Noastră, Oradea 

Descrierea activității: Un grup de elevi ai școlii vor vizita Centrulde plasament nr.2 Casa Noastră, 

Oradea,  unde vor desfăşura anumite activităţi comune cu ocazia apropierii sărbătorilor pascale. 

 

Activitatea nr. 5 

Titlul: Excursie la Mănăstirea „Rohia”  

Perioada de desfășurare: mai 2019 

Locul: Mănăstirea „Rohia” 

Participanți: elevi, cadre didactice; 

Descrierea activității:Elevii caselor IX-XII, însoțiți de cadrele didactice organizatoare, vor vizita 

Mănăstirea Rohia, locul în care și-a trăit ultimii ani de viață, marele om de cultură Nicolae Steinhardt, de 

la care am preluat tema și titlul proiectului de față, inspirați fiind de cartea părintelui, cu același nume 

Dăruind vei dobândi. 


