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Proiectul Educație pentru cetățenie democratică activă TRANSFORMĂM ȘCOALA ÎMPREUNĂ!

BUNICII CLASEI MELE
1. Şcoala, adresă, site, telefon, mail: Școala Gimnazială nr.1 Răucești, str. Principală, nr.
69,

loc.

Răucești,

jud.

Neamț;

www.scoalaraucesti.ro;

0233788019,

sc1raucesti@isjneamt.ro
2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului: prof.Anton Traian, 0740167096,
tra2006anton@yahoo.com
3. Titlu proiectului: BUNICII CLASEI MELE
4. Perioada/durată: 3 luni (intervalul calendaristic
5. Argument – descrierea proiectului (max 1 pagină, TNR 12, spațiere 1,5):
Proiectul de solidaritate civică ”Bunicii clasei mele…” îşi propune să antreneze elevii
Şcolii Răuceşti în campanii civice şi să sensibilizeze comunitatea locală în probleme sociale,
mai precis cea a “bătrânilor satului” rămaşi fără nici un sprijin.
Toate activităţile vor fi realizate de voluntari, copiii oferindu-şi sprijinul, cu puţinul pe care îl
au şi ei. Astfel de activităţi au mai fost realizate în şcoala noastră, dar la o scară mai mică, la
orele de consiliere şi orientare şi au antrenat doar un colectiv de elevi.
Populația îmbătrânită, rămasă fără sprijin, ori cu copiii plecați la muncă în străinătate
reprezintă o problemă a comunității răuceștene, iar elevii școlilor Răucești 1 și Răucești 2,
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coordonați de învățătorul/dirigintele clasei, vor încerca să îmbunătățească/resolve această
problemă.
Fiecare clasă de elevi îşi alege câte un bătrân ce ar avea nevoie de ajutor. Profesorul
coordonator ajutat de preotul satului şi de consiliul clasei va verifica dacă într-adevăr
persoana aleasă corespunde subiectului (în vârstă/cu handicap/fără sprijin material, etc.).
Proiectul de solidaritate civică “Bunicul clasei mele…” tratează o problemă existentă în
majoritatea comunităţilor umane, anume aceea a bătrânilor fără nici un sprijin şi îşi propune
să adune de la elevii Şcolii Răuceşti, şi nu numai, produse alimentare neperisabile pe care să
le doneze acelor OAMENI sărmani.
Fiecare învățător/diriginte va deveni coordonator al activității și săptămânal va completa un
tablel, va trimite fotografii din activitatea desfășurată. Rapoartele săptămânale vor fi
centralizate de d-na Surugiu Niculina, profesoara de religie. Bineînţeles cadrele didactice din
şcoală, majoritatea din comunitatea locală au oferit şi ele sprijin logistic şi material.
Comunitatea locală din Răuceşti este mică ceea ce va ajuta proiectul nostru deoarece elevii
vor cunoaşte persoana ajutată fiind poate vecin sau rudă.
Sperăm ca cetăţenii satului să aibă puterea exemplului la fel şi comunitatea locală şi ,
văzându-i pe elevi implicaţi în rezolvarea la scară mică a acestei probleme sociale să aibă în
vedere întrajutorarea umană prin orice mijloace.
Vom atrage atenția și comunității locale să ne ajute la muncile mai grele din gospodăriile
bătrânilor cum ar : tăiatul lemnelor, repararea gardurilor, etc.
6. Grup ţintă/beneficiari:
direct: ex. nr copii, elevi/grupă/clasă – 310 elevi ai Școlii Gimnaziale
nr.1 Răucești
indirect: ceilalţi copii, elevi, cadre didactice, părinţii, comunitatea
locală Comunitatea răuceșteană și comunitățile din jur, prin puterea
exemplului
7. Scop, obiective:
Scopul proiectului nostru este a ajuta OAMENI sărmani din satul Răuceşti prin oferirea
de produse alimentare şi nealimentare; bineînţeles sperăm să atragem atenţia semenilor, a
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comunităţii locale şi nu numai, iar prin exemplul nostru să reuşim ca OAMENII sărmani
din comunitate să fie sprijiniţi material şi sufleteşte.

OBIECTIVE:
₪ de a dezvolta elevilor spiritul civic şi dorinţa de a ajuta;
₪ de a motiva dorinţa de voluntariat si de a-i ajuta pe semeni;
₪ de a pune în discutie şi de a rezolva problema oamenilor sărmani din comunitate;
₪ de a implica şcoala, biserica, consiliul local în rezolvarea problemelor sociale;
₪ de a spori dragostea de familie si comuniate şi de a-i sensibiliza în anumite probleme
sociale;

8. Activităţi (structură):
Nr.
crt
1.

Activitatea

Grup ţintă

CREAREA
ECHIPELOR DE
LUCRU

Directorul/
coordonatorul
proiectului
Cadrele
didactice și
elevi
Cadrele
didactice și
elevii
Cadrele
didactice și
elevi
Bătrânii
satului
Comunitatea
locală
Coordonator

2. IDENTIFICAREA

OAMENILOR CE
VOR FI AJUTAŢI
3. DERULAREA
PROIECTULUI
CU RAPORTĂRI
SĂPTĂMÂNALE

4. DISIMINAREA

PROIECTULUI
ŞI
FEED- Cadre
BACKUL
didactice
REALIZAT

Perioada
Luna
1, 2, 3
24→28
feb.2020

Resurse
materiale

24→28
feb. 2020

Avizierul
Școlii

2.03→1.05
2020

Flyers cu
scopul și
obiectivele
proiectului

Rezultate
(cantitative și
calitative)
Prezentarea şi
detalierea
proiectului

Învățătorii/diriginții
claselor vor anunța
numele celui ajutat
Alimente
Cel puțin 50 de
Dulciuri
bătrâni/persoane
Mărțișoare
dezavantajate,
Ajutor
în puțin mai fericite
gospodării

2.05→10.05 Articole de Promovarea
2020
presă
proiectului
în
mediul on-line și în
presa scrisă

9. Impact
Rezultatele imediate vor fi cuantificate în tabelele nominale cu produsele colectate şi
fotografiile cu OAMENII ajutaţi, iar rezultatele pe termen lung vor fi acelea că elevii vor
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deveni mai responsabili, mai ”legaţi”de comunitatea locală şi vor putea spune mândri că au
ajutat un OM, un SEAMǍN!.
10. Promovare/ Diseminare
Activităţile şi proiectul va fi mediatizat pe site-ul şcolii: www.scoalaraucesti.ro, pe pagina
de facebook a școlii și în presa locală/națională.
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