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ARGUMENT 

Motto: ,,Dăruind, vei dobândi” 

Ritmul tot mai accelerat de evoluţie al lumii contemporane şi al acumulării progresive 

de informaţii a pus amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al elevilor de azi. 

„Oamenii ocupaţi” s-au îndepărtat de valorile lumii spirituale, iar televizorul, calculatorul, 

internetul au devenit cele mai importante surse de informaţie, făcând tot mai rar sau deloc 

„gestul” de a se întoarce spre cei care au mai putin decât noi.   

Copilul, încă de mic, vine în contact cu realităţi, simboluri şi manifestări religioase ale 

căror semnificaţii, în înţelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască. Mai întâi în familie, 

copiii învaţă să-şi manifeste într-un anumit fel sentimentele, îşi formează deprinderi de 

conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu 

semenii. Educaţia formală, nonformală şi informală îl ajută  pe copil să cunoască îndatoririle 

pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară, pentru a deveni o 

persoană responsabilă şi atentă la nevoile celor din jur. Acesta este şi scopul iniţierii acestui 

proiect.  

Proiectul educaţional pe care-l propunem reprezintă o încercare de a sădi valorile           

religios–morale în rândul copiilor, constituind o reală provocare adresată acestora - de a 

vedea lumea şi cu alţi ochi. Proiectul promovează educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea 

comportamentului moral (să-ţi iubeşti aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, modest, 

generos,  să-i ajuţi pe sărmani). 

SCOPUL PROIECTULUI 

  Stabilirea unui parteneriat de colaborare între şcoli avand drept finalitate ajutarea 

copiilor proveniți din familii a căror situație materială este precară și vârstnicilor care se află în 

cadrul Centrului de Servicii Sociale de la Mănăstirea Bic, județul Sălaj. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI  

O.1. Stimularea elevilor și cadrelor didactice pentru efectuarea unor acțiuni de voluntariat; 

O.2. Exersarea aptitudinilor practice şi creative; 



O.3. Sensibilizarea opiniei publice faţă de persoanele aflate în situaţii speciale; 

O.4. Promovarea dialogului, comunicării şi ajutorării între elevii din şcoală şi persoane din 

medii socio-culturale diferite; 

O.5. Stabilirea unor relaţii interumane bazate pe prietenie, empatie şi toleranţă între  

participanţi;  

O.6. Motivarea elevilor și a cadrelor didactice prin acordarea de diplome și adeverințe de 

voluntariat; 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII  PROIECTULUI 

 

- Biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Săcuieu, jud. Cluj 

- Şcoala Gimnazială Săcuieu, jud. Cluj 

- Şcolile partenere 

- Mănăstirea „Sfânta Treime”, loc. Bic, jud. Sălaj 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 La acest proiect vor participa aproximativ 200 de elevi și 25 de cadre didactice din cele 10 

scoli partenere;  

 Beneficiarii direcţi şi indirecţi fiind elevii, părinții, cadrele didactice, autoritățile locale, 

comunitățile locale, copiii și vărstnicii aflați în  Centrul de Servicii Sociale ,,Sfântul 

Pantelimon” de la Mănăstirea Bic din județul Sălaj 

 Activitatea principală este reprezentată de ajutarea copiilor proveniți din familii a căror 

situație materială este precară, aflați în regim de internat în cadrul mănăstirii, și a vârstnicilor 

care se găsesc în cadrul Centrului de Servicii Sociale ,,Sfântul Pantelimon”  de la Mănăstirea 

Bic, juețul Sălaj.   Începând cu anul 2013, Şcoala Gimnazială Săcuieu a încheiat un 

parteneriat cu Centrul de Servicii Sociale ,,Sfântul Pantelimon” de la Mănăstirea  Bic, judeţul 

Sălaj, în cadrul căruia funcţionează un azil, o grădiniţă şi  o şcoala primară  care găzduieşte în 

regim de internat 18 copii proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse, având vârste 

cuprinse între 2 şi 10 ani. Având un precedent precum şi experienţa necesară abordării unor 

astfel de activităţi, ne propunem continuarea acestor acţiuni umanitare, prin cooptarea în 

cadrul proiectului a mai multor școli din două perspective: pe de-o parte, cea a educării 



tinerilor implicaţi în proiect în spiritul valorilor creştine, pentru a conştientiza importanţa faptelor 

bune și aplicarea conceptelor învăţate în acţiunile desfăşurate, iar pe de altă parte, ajutarea 

unor copii de condiţie socială precară și a vârstnicilor aflaţi in Centrul de Servicii Sociale 

,,Sfantul Pantelimon” Bic.  

 Proiectul nostru constă în activităţi organizate la nivelul fiecărei școli, in care elevii sunt 

angrenați în confecționarea unor obiecte (felicitari, decorațiuni) care să poată fi valorificate în 

cadrul unor expoziții cu vanzare, în preajma sărbătorilor de Crăciun și de Paști. Banii obținuți 

în urma acțiunilor, vor fi donați copiilor şi varstnicilor aflaţi in Centrul ,,Sfantul Pantelimon” Bic 

sau se vor cumpăra produse de igienă, articole de îmbrăcăminte și alimente. 

 Impactul educativ estimat asupra grupului țintă constă în atragerea copiilor în organizarea 

de activități cu caracter extracurricular, care să conducă la dezvoltarea simțului civic și de 

întrajutorare, stabilirea unor relații interumane bazate pe prietenie, empatie și toleranță între 

participanți, sensibilizarea opiniei publice față de persoanele aflate în situații speciale 

 

 DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ CARUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL 

 

 Copii proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse, având vârste cuprinse între 2 

şi 10 ani, aflați în regim de internat la Centrul de Servicii Sociale ,,Sfântul Pantelimon” de la 

Mănăstirea Bic, în cadrul căruia funcționează o grădiniță și o școală primară, precum și a 

vârstnicilor internați în azilul care se găsește sub ocrotirea manăstirii.  

 

 BENEFICIARI DIRECŢI ŞI INDIRECŢI 

 

 elevii școlilor implicate; 

 copiii și vârstnicii aflați în Centrul de Servicii Sociale ,,Sf. Pantelimon” Bic; 

 părinţii; 

 cadre didactice; 

 instituţiile partenere şi colaboratoare în proiect; 

 

 

 

 



Descrierea activităţilor 

a. Activitatea 1. Lansarea oficială a proiectului; Prezentarea proiectului și 

activităților care urmează a fi desfășurate; 

  

b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2018 

c. Locul desfăşurării; 

 Scoala Gimnazială Săcuieu 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, alți 

invitați; 

e. Descrierea pe scurt a activității: Activitate de promovare a proiectului ,,Deschide-ți 

sufletul!”; 

a. Activitatea 2. Confecționarea unor obiecte/podoabe de Crăciun 

b. Data/perioada de desfăşurare: 05 noiembrie-09 decembrie 2018; 

c. Locul desfăşurării: în fiecare școală parteneră în proiect; 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți; 

e. Descrierea pe scurt a activității: Confecționarea decorațiunilor; 

 

a. Activitatea 3.  Expoziție cu vânzare 

b. Data/perioada de desfăşurare: 10 decembrie-16 decembrie 2018; 

c. Locul desfăşurării: în fiecare școală parteneră în proiect; 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, 

reprezentanți ai agenților economici din zonă, diferiți sponsori, alți invitați; 

e. Descrierea pe scurt a activității: Obiectele confecționate de copii vor fi expuse în 

unitățile școlare, în locuri special amenajate în cadrul comunităților din care fac parte și 

la biserici; 

a. Activitatea 4. ,,Deschide-ți sufletul!” 

b. Data/perioada de desfăşurare: 17 decembrie-23 decembrie 2018; 

c. Locul desfăşurării: Centrul de Servicii Sociale ,,Sfântul Pantelimon” Bic, Sălaj; 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, copiii și 

vârstnicii din cadrul mănăstirii; 



e. Descrierea pe scurt a activității: Cadourile cumpărate pentru copiii și vârstnicii din 

așezământul monahal vor fi transportate la destinație și dăruite. Repertoriu de poezii și 

colinde; 

a. Activitatea 5. Primăvara începe cu tine! 

b. Data/perioada de desfăşurare: 18 februarie-28 februarie 2019; 

c. Locul desfăşurării: în fiecare școală parteneră în proiect; 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți; 

e. Descrierea pe scurt a activității: Confecționarea de mărțișoare și felicitări; 

a. Activitatea 6. Expoziție cu vânzare 

b. Data/perioada de desfăşurare:  01 martie-08 martie 2019; 

c. Locul desfăşurării: în fiecare școală parteneră în proiect, biserică; 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, 

reprezentanți ai agenților economici din zonă, diferiți sponsori, alți invitați; 

e. Descrierea pe scurt a activității: Obiectele confecționate de copii vor fi expuse în 

unitățile școlare, în locuri special amenajate în cadrul comunităților din care fac parte și 

la biserici; 

a. Activitatea 7. Confecționarea de felicitări, lumânări, decorațiuni cu temă 

pascală 

b. Data/perioada de desfăşurare: 01 aprilie-12 aprilie 2019; 

c. Locul desfăşurării: în fiecare școală parteneră în proiect, biserică; 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți; 

e. Descrierea pe scurt a activității: Confecționarea decorațiunilor cu temă pascală; 

a.Activitatea 8.  Expoziție cu vânzare 

b. Data/perioada de desfăşurare:  13 aprilie-14 aprilie 2019; 

c. Locul desfăşurării: în fiecare școală parteneră în proiect, biserică; 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, 

reprezentanți ai agenților economici din zonă, diferiți sponsori, alți invitați; 

e. Descrierea pe scurt a activității: Obiectele confecționate de copii vor fi expuse în 

unitățile școlare, în locuri special amenajate în cadrul comunităților din care fac parte și 

la biserici; 

a. Activitatea 9. Din suflet pentru suflet! 

b. Data/perioada de desfăşurare: 15 aprilie-19 aprilie 2019; 



c. Locul desfăşurării: Centrul de Servicii Sociale ,,Sfântul Pantelimon” Bic, Sălaj; 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, copiii și 

vârstnicii din cadrul mănăstirii; 

e. Descrierea pe scurt a activității: Cadourile cumpărate pentru copiii și vârstnicii din 

așezământul monahal vor fi transportate la destinație și dăruite; 

a. Activitatea 10. Diseminarea proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare:   iunie-iulie 2019; 

c. Locul desfăşurării: Sala de conferințe din cadrul Pensiunii Seqoia, Săcuieu ; 

d. Participanţi:  cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, 

reprezentanți ai agenților economici din zonă, diferiți sponsori, alți invitați;  

e. Descrierea pe scurt a activității: Realizarea unor materiale electronice și pe suport 

de hârtie cu rezultatele proiectului, prezentarea acestora tuturor celor implicați, cât și 

mass-mediei locale. Acordarea de diplome și adeverințe participanților. 

 

 

 

 

 

 

                                  

 



 

 

 

 



 

 


