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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

Unitatea de învățământ: C.N.,,AL.I.CUZA,, Municipiul Ploiești 

Tema: ,, Și noi încercăm să te facem puțin mai fericit!” 

Scop : Sprijin umanitar prin activittăți de voluntariat, sponsorizări, donații 

Parteneri: Profesori, elevi , părinți ,societăți economice 

Grup țintă : Elevi cu venituri materiale precare 

Perioada: 7-16 dec. 2015 

Locație: Holul reprezentativ al colegiului la bradul de Crăciun 2015 

Inițiatorii proiectului: conducerea colegiului , consiliul elevilor și comitetul de 

părinți 

Rezultate așteptate: -schimbare de atitudine 

- sprijin umanitar pentru 2% din elevii  colegiului 

- implicare motivată a partenerilor 

- atragerea unui număr mare de elevi la acțiunea de 

voluntariat 

 

PLANUL OPERAȚIONAL AL PROIECTULUI 

 

Nr 

crt 

Tipul acțiunii Resurse de 

timp 

Resurse unane  Resurse 

materiale 

Indicatori 

de 

performanță 

1 Constituirea echipei de 

proiect 

7.XII. 

2015 

Popescu Rodica -director 

Matei Ozana -cons.educ. 

Gomoescu Raluca - elev 

Zecheru Elene -părinte 

Băzăvan Larisa-cons.loc 

-CCC 

-Coli de 

scris 

-Registrul 

de PV 

 

 

- PV. de 

constituire 

a echipei de 

proiect 
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2. Informarea elevilor, 

profesorilor , părinților  

despre proiect 

7-8.XII. 

2015 

Craina Sanda – prof.info. 

Alexandru Ionuț- analist 

programator 

-grup yahoo 

- afișe 

-site-ul șc. 

- stația 

audio 

- Afise 

- Mesaje 

-Inform. 

-Convocat. 

 

3. Colectarea obiectelor și a 

altor mijloace 

10-15. 

XII. 2015 

Dumitru Iren-profesor 

Vasile Magda-profesor 

Costache Mirela-profesor 

Iancu Mihaela-laborant 

- sala CCC 

-bibliotecă 

- sala 

consiliere 

-bibliotecă 

-Tabele cu 

donatorii și 

tipul 

donației 

 

 

4. Inventarierea donațiilor 15.XII. 

2015 

Sturm Irina- laborant 

Iancu Mihaela-laborant 

Miroiu Florica- secretar 

-calculator 

-sediul 

contabilitate  

-Lista de 

inventar 

5. Organizarea tombolei 

 

5.1 Identificarea elevilor 

cu nevoi materiale de la 

toate clasele 

5.2 Întocmirea unei liste 

cu elevii care vor participa 

la proiect și vor beneficia  

de sprijin matterial 

5.3 Informarea elevilor  

beneficiari cu privire la 

programul proiectului 

5.4. Participarea la 

serbarea de Crăciun a 

tuturor elevilor și 

15-16. 

XII.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.XII. 

2015 ora 

17.00 

Asanache Raluca-profesor 

Bardașu Mihaela- profesor 

Marian Crina-profesor 

Anghel Gabriela-prof. 

Stanciu Claudia- profesor 

Vasile Magdalena-prof. 

Săvuță Irina-prof. 

Gherasim Luminița-prof. 

Vlăsceanu Andreea –prof. 

Bârleanu Gabriele-prof. 

-registrul de 

PV. 

-coli de 

scris 

-calculator 

-mobilier 

pentru 

expoziția 

tombolei 

-pungi 

pentru 

pachete 

 

 

PV. –de 

încheiere a 

proiectului 

-Listă cu 

elevii 

beneficiari 

- Bilete cu 

numere 

- Lista cu 

bunurile 

cuvenite  în 

urma 

desfășurării 

proiectului 

și 
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profesorilor implicați în 

proiect  

5.5.  Ridicarea cadourilor 

de către elevi beneficiari 

5.6.Semnarea tabelului 

pentru primirea pachetului 

 

 

16.XII. 

 ora 18.00 

 

 

 

semnăturile 

de primire 

de către 

beneficiari 

6. Acordarea  diplomelor de 

voluntar la acest proiect 

elevilor care au  fost 

donatori sau au făcut parte 

din echipa de proiect  

17-18. XII 

2015 

Popescu Rodica 

 Matei Ozana  

Gomoescu Raluca 

Zecheru Elena  

Băzăvan Larisa 

Cartoane 

pentru 

diplome , 

cartus 

pentru 

imprimantă 

-Diplome 

7. Diseminarea privind 

implementarea , derularea 

și rezultatele  proiectului 

18-25  

XII-2015 

Craina Sanda 

Alexandru Ionuț 

- calculator  

-videopr. 

- coli de 

scris 

- Materiale 

informative 

-Impresii  

8. Inregistrarea acțiunii și 

arhivarea documentelor  

28.XII. 

2015 

Popescu Rodica 

Matei Ozana 

- registru de 

PV 

PV de 

predare 

primire 

 

                                                                                                                                              Întocmit : 

                                                                                                                                              DIRECTOR 

                                                                                                                                               prof. RODICA POPESCU 


