Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Proiect TRUE - Tolerance, rights and unity in education
2018-EY-PMIP-R2-0011
finanțat prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI
ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic
European (SEE) – mecanismul financiar 2014-2021

Proiect Educație pentru cetățenie democratică activă TRANSFORMĂM ȘCOALA ÎMPREUNĂ!

TREI PENTRU O VIAȚĂ
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www.cnsm.ro, colegiulstefantgnt@yahoo.com
2. Prof. Margine Adina-Raluca
3. 0742/075687, adinamargine@yahoo.com
4. Titlu proiectului: TREI PENTRU O VIAȚĂ
5. Perioada/durată: 30 de zile
6. Argument – descrierea proiectului
Educaţia pentru voluntariat este un proces complex în a cărui realizare sunt chemate să
conlucreze instituţii fundamentale: familia, societatea, biserica şi şcoala, aceasta din urmă
având misiunea de a fundamenta cunoştinţele dobândite în familie sau în multe situaţii, de a
suplini lipsa acestora. Profesorul trebuie să găsească drumul spre sufletul copilului, prin
atitudine, limbaj, conţinutul orelor de curs şi metoda orelor de predare, captând interesul
copiilor în demersul de formare a personalităţii orientate către valorile absolute ale
creştinismului, ce pot crea legături durabile, pot aduce solidaritate şi unitate în comunităţile
umane.
Prin organizarea acestui proiect ne propunem să ajutăm un tânăr aflat în situația de a avea
nevoie de sprijin moral, sufletesc și material, sprijin pe care elevii din instituţiile de
învăţământ partenere sunt gata să îl ofere în mod necondiționat.
7. Grup ţintă/beneficiari:
o direct: elevul X
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail: office@isjneamt.ro

o indirect: elevi din ciclul liceal al școlilor partenere:
 Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”(coordonator), Tg. Neamț
 Colegiul Tehnic ”Ion Creangă”, Tg. Neamț
 Seminarul Teologic ”Veniamin Costache”, Vânători
8. Scop: Strângerea de fonduri pentru ANDREI PÂRVAN
9. Obiective:
o formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase,
culturale şi de civilizaţie tradiţională românească;
o eliminarea manifestărilor de violenţă şi rasism;
o dezvoltarea dragostei pentru aplicarea valorilor;

o cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru diverse;

o stimularea activităţii în grup;

o îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi interrelaţionare între copii şi adulţi.
10. Activităţi:
Nr
crt

Activitatea

Responsabili

Perioada

Rezultate concrete

1.

Constituirea echipei de
proiect

octombrie 2019

Redactarea proiectului

2.

Înscrierea instituţiilor
partenere

Consiliul elevilor
CNSM
Prof. Adina-Raluca
Margine
Prof. Elena Ioniţă
Echipa de proiect

28 octombrie
2019

Semnarea parteneriatului

3.

Întâlnirile Consiliilor Elevilor

Echipa de proiect

30 octombrie
2019

Proces verbal al ședinței

4.

Meciurile amicale ”TREI
PENTRU O VIAȚĂ”

Cadre didactice, elevi,
părinți, comunitatea

31 octombrie
2019

Strângere de
fonduri/donații pe baza
de tichete valorice

5.

Întâlnirea cu tinerii ajutati

Echipa de proiect

31 octombrie
2019

Înmânarea donației pe
baza de Proces-verbal

5

Diseminarea rezultatelor
proiectului

Echipa de proiect

Noimbrie 2019

Mape, fotografii,
postarea rezultatelor
proiectului pe site-ul
şcolii şi în media

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail: office@isjneamt.ro

11. Impact: Comunitatea va fi sensibilizată de implicarea tinerilor în acțiuni de voluntariat
și în organizare de activități concrete pentru ajutorarea celor aflați în situații limită a
existenței lor.
12. Promovare/ Diseminare: Mape, fotografii, postarea rezultatelor pe site-ul şcolilor şi în media

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail: office@isjneamt.ro

