
„Este mai ferice să dai decât să primești” Fapte 20:35 

PROIECT EDUCAŢIONAL 
 

Denumirea instituţiei: LICEUL NATANAEL SUCEAVA 

Tip de organizaţie: şcoală 

  Număr de membri care lucrează la proiect: 13 

      Perioada: 12 noiembrie - 21decembrie 2018 

 Adresă : str. Lipoveni, nr.10, Suceava  

Telefon : 0230/ 530332 

e-mail: scoalanatanael@yahoo.com 

Parteneri:   

 Părinţii elevilor Liceului Natanael Suceava 

 Societatea SC DAS GRUENE HAUS SRL, Dornești 

 Magazin Tabita, Suceava 

 Asociația International Christian Aid Ministries, Pătrăuți 

    

  ARGUMENT                       

Caut un om ... Despre minunatul dascăl, domnul Trandafir, învăţătorul lui din şcoala 

primară, Mihail Sadoveanu afirmă „A fost un om.” Ce înseamnă a fi „OM”?! Omul adevărat este 

omul care se dăruie pentru alţii, care abandonează egoismul acela mârşav şi meschin şi iese să 

îmbogăţească pe alţii, care se revarsă în dragoste spre alţii. Omul adevărat este omul care ţine la 

principii, care este sever cu el însuşi şi care nu calcă în nici un chip adevărul, corectitudinea, 

cinstea. Dar acestea le face manierat, cu blândeţe, cu gingăşie, cu dragoste. El e tare. El este ferm 

şi duios, şi gingaş. Simţi dincolo de gingăşie şi manierele lui fermitatea, tăria şi caracterul. Omul 

adevărat este omul care se dăruie total. 

„Este mai ferice să dai decât să primeşti.” De fapt, atunci când privirea nu mai este 

îndreptată către propria persoană, către propriile nevoi, către propriul eu, ci către nevoile celui de 

lângă tine şi către modul în care pot fi satisfăcute aceste nevoi descoperim că fericirea noastră 

depinde de fericirea celor din jurul nostru. Schimbarea focusului de la noi înşine la ceilalţi este 

ceea ce dă savoare vieţii şi contribuie la construcţia caracterului. Aceasta este ceea ce aduce 

împlinirea în viaţă. Voluntariatul este o astfel de ocazie. El îşi aduce contribuţiile şi beneficiile 

pe două direcţii: dezvoltarea personală şi dezvoltarea comunităţii. 

Privind la comunitate, ca spaţiu social, vom descoperi că de multe ori, împlinirea unor 

nevoi nu poate fi obţinută decât prin antrenarea unor altfel de mecanisme decât cele ale statului. 
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Într-o astfel de societate „consumistă” pe lângă funcţia de formare şi dezvoltare, şcoala 

dobândeşte atribute noi. Se aşteaptă de la ea prevenţia, contracararea şi chiar recuperarea celor 

care au fost contaminaţi. 

Formarea unui copil este cea mai înaltă, cea mai sfântă şi cea mai fascinantă ocupaţie. Ea 

necesită mai multă putere combinată a inimii şi a minţii decât oricare altă ocupaţie - pentru că 

înainte de a putea forma un copil, trebuie să te formezi pe tine însuţi. Ce eşti tu, aceea va fi şi el. 

Gândul despre ce ar putea deveni un copil este înălţător, însă activitatea de cioplire zilnică a 

caracterului său cere multă trudă, plină de răbdare, de ardoare. 

A educa un om înseamnă a-i spune ce trebuie să facă, în timp ce a-l forma înseamnă să te 

asiguri că face sau aplică ceea ce îi spui. A forma înseamnă a proceda astfel încât educaţia să 

ajungă până la muşchii şi oasele lui. 

A-i spune unui copil ce este bine nu implică neapărat faptul că el nu se va îndepărta de 

cele auzite. Dar dacă îi formezi caracterul în acest sens, atunci el nu se va mai abate. 

Scopul proiectului 

“Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora.” le scria apostolul 

Pavel celor din Filipi. Atunci când vom căuta să vedem nevoia celuilalt mai presus de nevoia 

noastră vom înţelege ce înseamnă adevărata fericire.  

Scopul proiectului este de a dezvolta sentimentele de dragoste, prețuire și respect pentru 

 persoanele în vârstă. 

 

 Obiective specifice 

 Să dezvolte trăsături pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi; 

 Să formeze deprinderi copiilor și tinerilor de a cunoaşte şi a respecta norme de 

comportare în societate; 

 Să socializeze cu cei din jur; 

 Să dobândească un comportament civic, onest față de persoanele în vârstă și copii; 

 Să ofere modele pe care elevul să le continue pe un plan mai înalt, în mod independent;  

 Să proiecteze activităţi extraşcolare interesante şi utile la care elevul să participe  printr-o 

implicare activă dezvoltându-şi astfel deprinderi de comportament, capacitatea de gândire 

critică, înclinaţii, aptitudini şi responsabilităţi; 

 Să încurajeze alegerile şi opţiunile cu eficienţă maximă în dezvoltarea viitoare a 

individului. 
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Organizarea proiectului 

1. Echipa  

Manager Prodan Ioan 

Dir. Moroșan Garofița 

Prof. Ujeniuc Laura 

Prof. Cazacu Cătălina 

Prof. State Marilena 

Prof. Iațcu Codruța 

Prof. Besiadețchi Ana-Maria 

 

Prof. Grigoraș Laura 

Prof. Greculeac Vasile 

Prof. Mareci Minodora 

Prof. Miron Cătălin 

Prof. Hreniuc Elena 

Prof. Hrihorciuc Mlădița 

 

 

1. Programul de activităţi 

 
Nr. 

crt. 

Activităţi/subactivităţi Perioada Responsabil 

S1 S2 S3 S4 S5 S6  

A0 Managementul proiectului       Prodan Ioan 

Construirea echipei manageriale       Prodan Ioan 

Recrutarea echipei de lucru       Prodan Ioan 

Moroșan Garofița 

Monitorizare proiect       Prodan Ioan 

Moroșan Garofița 

Evaluare proiect       Prodan Ioan 

Moroșan Garofița 

A1 Confecţionarea unor felicitări de 

către elevii claselor de gimnaziu 

      
Ujeniuc Laura 

A2 Achiziționarea produselor 

necesare realizării cadourilor 

      Cazacu Cătălina 

Iațcu Codruța 

A3 Ambalarea și pregătirea cadourilor       Comisia diriginților 

A4 În prag de sărbătoare… 

- Pregătirea unui program 

de colinde 

      Besiadețchi Ana 

Hrihoriciuc Mladița 

Hreniuc Elena 

Iațcu Codruța 

State Marilena 

A5 Vizită la Căminul de persoane 

vârsnice Solca și Casa de copii 

Amadeus Siret 

      

Prodan Ioan 

 

2. Resurse materiale 

 Laptop, videoproiector, copiator, consumabile, hârtie, cabinet multimedia, 

afişe, pliante de prezentare proiect 

 Premii: cărţi, diplome, cupe 
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3. Bugetul proiectului 

 
Categorii/ subcategorii Costuri 

Donații 

Sponsorizări  

 

2860 

Suc de mere 

Sosete de lână 

Alte cheltuieli aferente managementului de 

proiect 

 Cutii pentru ambalarea darurilor 

 Pamblică pentru legarea cutiilor 

 Transport   

 

 

170 

70 

500 

Total  3600 

 

 

Descrierea activităţilor 

 

 Activitatea nr. 0 

Titlul activităţii: Managementul proiectului 

Data/perioada de desfăşurare – 12 noiembrie 2018  

Locul desfăşurării - Liceul Natanael Suceava 

Participanţi – Comisia diriginților și învățătorilor 

Descrierea activităţii: În cadrul acestei activităţi s-a prezentat proiectul „Mai ferice să dai decât 

să primești”. S-a format echipa de lucru: Butnariu Rebeca, Cazacu Cătălina, Iațcu Codruța și 

Hreniuc Elena care se vor ocupa de întocmirea proiectului educațional.  

S-au stabilit următoarele activități:  

1. Confecţionarea unor felicitări de către elevii claselor de gimnaziu, responsabil L. Ujeniuc,  

2. Achiziționarea produselor necesare realizării cadourilor, responsabili C. Cazacu și C. Iațcu 

3. Ambalarea și pregătirea cadourilor, reponsabil Comisia diriginților 

4. În prag de sărbătoare…(pregătirea unui program de colinde), responsabili Besiadețchi Ana, 

Hrihoriciuc Mladița, Hreniuc Elena, Iațcu Codruța, State Marilena 

Responsabili – managerul Prodan Ioan, director Moroșan Garofița 

Beneficiari – Căminul de persoane vârsnice Solca și Casa de copii Amadeus Siret 

Modalităţi de evaluare – proces verbal 
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 Activitatea nr. 1 

Titlul activităţii: Confecţionarea unor felicitări de către elevii claselor de gimnaziu 

Data/perioada de desfăşurare – 12.11.2018- 14.12.2018 

Locul desfăşurării - Liceul Natanael Suceava 

Participanţi – elevii claselor V-VIII  

Descrierea activităţii: Elevii au realizat felicitări pentru persoanele din Căminul de persoane 

vârsnice Solca punându-și în valoare abilitățile practice și creativitatea. Au lucrat cu măiestrie 70 

de felicitări care vor fi dăruite cu toată dragostea și bucuria. 

Responsabil – prof. Ujeniuc Laura 

Beneficiari – Căminul de persoane vârsnice Solca  

Modalităţi de evaluare – fotografii 

 

 Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: Achiziționarea produselor necesare realizării cadourilor 

Data/perioada de desfăşurare – 12.12.2018 – 17.12.2018 

Locul desfăşurării - Liceul Natanael Suceava 

Participanţi - cadrele didactice, părinţii elevilor Liceului Natanael Suceava, Societatea SC DAS 

GRUENE HAUS SRL, Dornești, Magazin Tabita, Suceava, Asociația International Christian Aid 

Ministries, Pătrăuți 

Descrierea activităţii:  
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 Am achiziționat: 

70 cărți de la Asociația International Christian Aid Ministries, Pătrăuți,  

50 perechi de șosete de lână de la Magazinul Tabita, Suceava, 

70 cutii de ceai, 140 ciocolate, 20 cutii de Toffifee, 70 de pungi cu bomboane de mentă de la  

supermarketul  Kaufland 

70 căni de la magazinul Pepco 

35 kg portocale , 70 cutii cu iaurt și 70 de napolitane de la supermarketul Selgros 

 Am fost sponsorizați cu: 

70 sticle(500ml) cu suc de mere de la Societatea SC DAS GRUENE HAUS SRL, Dornești 

25 perechi de șosete de lână de la Magazinul Tabita, Suceava, 

110 calendare și 70 de povestioare de la domnul Potop Ilie 

Responsabil – prof. Iațcu C., prof. Cazacu C. 

Beneficiari – Căminul de persoane vârsnice Solca  

Modalităţi de evaluare – bonuri, facturi, fotografii 
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 Activitatea nr. 3 

 

Titlul activităţii: Ambalarea și pregătirea cadourilor 

Data/perioada de desfăşurare – 17.12.2018 

Locul desfăşurării - Liceul Natanael Suceava 

Participanţi – elevii, cadrele didactice 

Descrierea activităţii: Băieții din clasele de liceu si învățământ profesional vor ansambla cutiile 

în care elevii de gimnaziu împreună cu diriginții claselor vor colecta produsele achiziționate și 

fetele din clasele de liceu și învățământ professional le vor ambala. Cadourile astfel pregătite vor 

fi depozitate până pe data de 19.12.2018 când vor fi distribuite persoanelor vârsnice de la Solca. 

Responsabil – Comisia diriginților și învățătorilor 

Beneficiari – Căminul de persoane vârsnice Solca  

Modalităţi de evaluare – fotografii 
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 Activitatea nr. 4 

Titlul activităţii: În prag de sărbătoare…Pregătirea unui program de colinde  

Data/perioada de desfăşurare – 3.12.2018 – 18.12.2018 

Locul desfăşurării - Liceul Natanael Suceava 

Participanţi – elevii claselor a VII-a, a VIII-a, a IX-a L, a X-a SP și a XI-a SP împreună cu 

profesorii diriginți: Besiadețchi Ana, Hrihoriciuc Mladița, Hreniuc Elena, Iațcu Codruța, State 

Marilena 

Descrierea activităţii:  elevii claselor a VII-a și a VIII-a au hotărât împreună cu diriginții lor să 

învețe câteva colinde și o scenetă pentru a le prezenta în cadrul vizitei la Siret. Astfel a fost 

cooptat și domnul profesor de muzică, O. Leonaș. Au învățat două colinde noi, una în limba 

engleză (Hope was born this night) și una în limba română (Peste văi se auziră). Pentru reușita 

programului au fost necesare mai multe repetiții, ce s-au desfășurat atât în sala de clasă, cât și în 

în capela Liceului Natanael Suceava. Acest program a fost prezentat ulterior și în cadrul serbării 

de Crăciun, din data de 21 decembrie 2018. 

Responsabili – Besiadețchi Ana, Hrihoriciuc Mladița, Hreniuc Elena, Iațcu Codruța, State Marilena 

Beneficiari – Căminul de persoane vârsnice Solca 

Modalităţi de evaluare – programul de colinde, fotografii 

 



„Este mai ferice să dai decât să primești” Fapte 20:35 

 

 

 



„Este mai ferice să dai decât să primești” Fapte 20:35 

 Activitatea nr. 5 

Titlul activităţii: Vizită la Căminul de persoane vârsnice Solca și Casa de copii Amadeus Siret 

Data/perioada de desfăşurare – 19.12.2018 

Locul desfăşurării - Liceul Natanael Suceava 

Participanţi – elevii claselor a VII-a, a VIII-a, a IX-a L, a X-a SP și a XI-a SP împreună cu 

profesorii diriginți: Besiadețchi Ana, Hrihoriciuc Mladița, Hreniuc Elena, Iațcu Codruța, State 

Marilena 

Descrierea activităţii: 

Responsabil – Manager Prodan Ioan 

Beneficiari – Căminul de persoane vârsnice Solca  

Modalităţi de evaluare – fotografii 

Modalităţi de evaluare 

 Proces verbal 

 Fotografii 

 Prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării 

Activităţi de promovare şi de diseminare 

 Proiectul a fost prezentat de fiecare diriginte elevilor și părinților. 
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