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Proiectul Educație pentru cetățenie democratică activă
TRANSFORMĂM ȘCOALA ÎMPREUNĂ!

Umăr la umăr, să dăruim împreună!
1. Şcoala, adresă, site, telefon, mail:
Liceul Economic AL.I.CUZA
Piatra Neamț, str.Al.Lăpușneanu, nr.16, cod poștal 610115
site: https://lteant.wordpress.com/
tel:0233/211552,
mail: economicnt@yahoo.com; ltea@isjneamt.ro
2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
Doina Georgeta Gheorghiu - director
3. Titlu proiectului: Umăr la umăr, să dăruim împreună!
4. Perioada/durată: noiembrie 2020- ianuarie2021
5.
ARGUMENT
Prezentul proiect își propune să implice adolescenții din societatea
contemporană în acțiunile de voluntariat, în vederea sensibilizării acestora față de
semenii lor mai puțin norocoși. Activitățile propuse în cadrul proiectului vizează, în
principal, ajutorarea prin diferite mijloace materiale sau acțiuni concrete realizate de
elevii școlii noastre, a copiilor din centrele de plasament sau ale persoanelor vârstnice
instituționalizate în orașul Piatra Neamț.
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Elevii implicați în proiect își vor dezvolta abilitățile din domeniul specific de
pregătire profesională (ex. alimentație publică, turism, estetica și igiena corpului
omenesc ), dar acesta va fi și o modalitate de a-și cultiva valorile morale dobândite pe
parcursul vieții prin educația parentală, precum și cea dobândită în timpul școlarității.
Elevii vor coopera, vor dezvolta spiritul de competiție, de solidaritate, devenind
empatici cu beneficiarii proiectului. Totodată, elevii implicați în proiect vor deveni
adulți capabili de compasiune, de înțelegere față de persoanele neajutorate ale
societății.
6. Grup ţintă/beneficiari:
Direct: un număr de câte 10 elevi din clasele a X-a liceu, precum și din clasele a X-a și
a XI-a profesională , copii din Centrul de Plasament Piatra Neamț, persoane
vârstnicecu dizabilități din centrele din Piatra Neamț
Indirect: ceilalți elevi ai școlii, cadrele didactice din Liceul Economic AL:I:CUZA
Asociația de Părinți ai Liceului Economic AL.I.CUZA, Piatra NeamțScop, obiective
(max 2):
7. Scopul proiectului:
•

Informarea tinerilor despre acțiunile de voluntariat și conștientizarea de către

aceștia a importanței acestora pentru dezvoltarea comunității
•

Dezvoltarea unor abilități practice și de comunicare ale acestora, în situații

concrete de viață
•

Educarea spiritului civic al tinerilor
8. Activităţi (structură):
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9. Impact
La finalul derulării proiectului, elevii implicați vor fi mai atenți la nevoile semenilor,
vor deveni mai responsabili și se vor implica mai repede în astfel de acțiuni.
10. Promovare/ Diseminare
•

Publicarea rezultatelor pe siteul școlii

•

Promovare în cadrul ședințelor comitetelor de părinți

•

Promovare în cadrul ședințelor Asociației de părinți a Liceului Economic

AL.I..CUZA, Piatra Neamț
•

Promovare în cadrul ședințelor Consiliului elevilor al a Liceului Economic

AL.I..CUZA, Piatra Neamț
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