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MOTO: „Meşteşugul cuvântului a cernut şi cerne fără răgaz lumea şi sufletul ei ...Un cuvânt   cântăreşte 

un miligram şi alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat din temelia lui şi înecat în patru silabe 

. Cuvinte fulgi , cuvinte aer , cuvinte metal ...( Tudor Arghezi)” 

 

 

 

Legături ţesute din poveştile oraşului 
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Prof.Bordeianu Cristina Înv. Vlăescu Valerica 

Inst. Şindilă Daniela Prof. Zaharia Adrian 

Inst. Crişan Lucica Prof. Ionescu Marius    

Prof. Ilaş Ana Maria Psiholog, Gavrilaş Laura 
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Motivaţia proiectului 

Comunitatea locală se confruntă cu un accentuat decalaj între valorile dintre generaţii şi cu faptul că nu 

sunt cunoscute şi valorificate elementele culturale care ar putea asigura o punte dintre generaţii. Atitudinii 

de indiferenţă şi neimplicare fată de semenii manifestată unii de copii i se opune sentimentul însingurării 

şi inutilităţii trăit de unele persoane vârsnice. Lipsa educaţiei pentru viaţa publică – lăsată undeva între 

şcoală şi familie – se concretizează în lipsa cuagulării comunitare, lipsa exerciţiului de relaţie şi a 

experienţei muncii în echipă. Conştientizând acest fapt, cadrele didactice şi părinţii de la Şcoala nr. 8 “M. 

Kogălniceanu” Dorohoi îşi asumă rolul de de a-i pregăti pe elevi pemtru viaţa socială prin oferirea unor 

experienţe de ajutorare şi valorizare a semenilor. 

Activităţile propuse urmăresc conştientizarea la elevi a apartenenţei la un anumit spaţiu şi la o anumită 

cultură locală, conturarea unor repere comunitare, întărirea coeziunii comunităţii prin cunoaşterea istoriei 

şi tradiţiilor locale de la cei care au contribuit la clădirea acestora. Totodată dorim să aducem în atenţia 

publicului experienţa de viaţă remarcabilă şi înţelepciunea unor membrii ai comunităţii adesea uitaţi şi 

ignoraţi. Aceştia sunt nume, sunt oameni care au avut o viaţă exemplară, sunt rădăcini. Ei sunt bătrânii 

noştri, care au avut o altă viaţă, diferită de cea a zilelor noastre dar care aparţin acestor locuri. Se spune că 

“cine nu are bătrâni să-i cumpere”. Noi îi avem, dorim să-i facem cunoscuţi şi să-i ajutăm. 

 

 

Descrierea proiectului 

Scopul: 

Acest proiect îşi propune să îmbunătăţească relaţiile dintre generaţii şi să ofere grupului ţintă o alternativă 

de petrecere a timpului liber în compania unor copii şi tineri. Este important să subliniem că vârstnicii nu 
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sunt identificaţi pe criterii materiale, faptul că acestora li se oferă şi daruri, este doar o practică 

determinată de perioada derulării proiectului şi anume luna aprilie, când este sărbătoarea Sfintelor Paşti şi 

o strategie de a crea legăturile mai uşor.  

Proiectul intenţionează să promoveze o cultură a cooperării, a participării şi a dialogului intercultural. 

 

Obiective specifice:  

 dezvoltarea abilităţilor de a interacţiona şi empatiza în acţiuni de întrajutorare şi valorizare a 

semenilor; 

 armonizarea relaţiilor dintre generaţii; 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

 implicarea elevilor în acţiuni practice de ameliorare a modului de viaţă pe care îl au vârstnicii; 

 stimularea responsabilităţii faţă de vârstnici; 

 culegerea şi valorificarea unor materiale menite să păstreze şi să ducă mai departe datinile şi tradiţiile 

noastre locale ; 

 formarea unui parteneriat  profesor- elev- părinte, în vederea menţinerii unei bune comunicări. 

 

Grup ţintă 

 Direct: 40 vârstnici din cadrul comunităţii locale  

 Indirect: elevi , cadre didactice, părinţi 

 

Durata de desfăşurare:  3 luni – aprilie, mai, iunie. 

Parteneri  

 Consiliul elevilor 

 Cadre didactice 

 Asociaţia Părinţilor „M.K.DOR Părinţi pentru copii” 

 Direcţia de Asistenţă Socială 

 

Metode şi tehnici de lucru: întâlniri, discuţii individuale, activităţi comune (părinţi, copii, cadre 

didactice, alţi factori educaţionali), chestionare ,interviuri 

 

Resurse 

 umane :  cadre didactice, elevi  şi părinţii elevilor , psiholog  

 materiale : echipamente : laptop, videoproiector, copiator; consumabile: CD, hârtie copiator, flip- 

chart, hârtie şi markere flip-chart, agrafe de birou, post-it- uri, mape, folii, pixuri; reportofon; cadouri 

pentru vârsnici; sala propice desfăşurării activităţilor. 

 informaţionale şi experienţiale : material suport, lista evidenţei persoanelor vârstnice 

 de timp : 

- 1 modul de prezentare a proiectului  (aprilie 2008) 

- 1 modul : implementarea proiectului ( mai - iunie 2008) 

- 1 modul: evaluarea şi diseminarea proiectului (iunie 2008) 

 de autoritate si putere : sprijin şi susţinere din partea managerilor şcolii, a Primăriei Dorohoi 

 

REZULTATE AŞTEPTATE : 

 40 de persoane vârstnice vor beneficia de ajutor; 

 10 elevi, 10 cadre didactice şi 10 părinţi se vor implica în identificarea şi rezolvarea problemelor 

comunităţii; 

 Realizarea unui pliant cu poveştile vârsnicilor şi a unui CD. 

 

MODALITATI DE FOLLOW- UP ( modalitati de monitorizare şi evaluare a efectelor proiectului) : 

chestionare; discuţii cu elevii, parinţii şi cadrele didactice din şcoală. 

Evaluare şi instrumente de evaluare: 

o Evaluare internă: se va face în urma fiecărei întâlniri, în urma fiecărei activităţi comune. 
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Rezultate concrete din timpul activităţilor desfăşurate: portofoliu ce va cuprinde: fotografii din timpul 

întâlnirilor ; date culese de la bătrâni: poveşti , întâmplări , articole etc.  

 Evaluare externă – va viza măsurarea efectului asupra grupului ţintă: 

 Elevii  sunt interesaţi în aplicarea proiectelor . 

 Părinţii sunt implicaţi în  problemele şcolii şi ale comunităţii , alături de elevi ; 

 Şcoala are rezultate mai bune în ceea ce priveşte educaţia elevilor. 

 

Sustenabilitatea proiectului 

 Posibilitatea continuării acţiunilor iniţiate şi pe viitor. 

 

Diseminarea proiectului : 

 articole în ziarul local Momentul municipiului Dorohoi; 

 aricol în revista şcolii Octogon 

 site-ul şcolii: www.gymnasiumkog.pchouse.ro; 

 site-ul Fundaţiei Naţionale pentru Dezvoltare Comunitară : www.fndc.ro/educatie şi 

http://educatie.ning.com 

 festivitatea de închidere a proiectului; 

 şcoala de vară. 

 

Bugetul proiectului 

Surse de finanţare:   

  Asociaţia Părinţilor „M.K.DOR Părinţi pentru copii” 

 Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară  

 Sponsorizări cadre didactice şi părinţi 

           

Nr. 

Crt

. 

Tema/ Conţinutul activităţii  

Durata 

 

Locaţia  

 

Buge

t 

 

Responsabil  

1. ŞCOALA PENTRU COMUNITATE  

Prezentarea proiectului şi formarea 

echipelor 

5.04.2008 

 

Sala nr.7 

Şcoala 

nr.8 

 Prof. 

Ionescu 

Marius 

2. OMUL SFINŢEŞTE LOCUL 

Selectarea persoanelor vârstnice şi 

întocmirea graficelor pentru vizite 

10.04 

 

Sala nr.3 

Şcoala 

nr.8 

 Mandache 

Luminiţa  

 

Prof.Ilaş 

Irina 

3. UN ZÂMBET PENTRU FIECARE- 

acţiune filantropică cu ocazia 

Sfintelor Paşti 

13-25 

.04.2008 

La 

domiciliu

l persoa-

nelor 

selectate 

800 

RON 

Inv. Vlăescu 

Valerica 

4. SĂ-I CUNOAŞTEM PE BĂTRÂNII 

NOŞTRI – culegerea poveştilor de 

viaţă a vârtnicilor 

4-

15.05.200

8 

Domiciliu

l persoa-

nelor 

vârtnice 

 Psiholog, 

Gavrilaş 

Laura 

Prof. Ilaş 

Irina  

5. CINE NE SUNT EROII ?- 

Alcătuirea unei liste cu eroii locali, 

comemorarea lor, depunere de 

coroane 

9.05.2008 Monume

ntul 

eroilor 

100 

RON 

Prof.Zaharia 

Adrian 

6. POVESTEA LOR E ŞANSA 

NOASTRĂ –prelucrarea materialului 

selectat  

18-30 .05. 

2008 

Sala 3 

Şcoala 

nr.8 

 Prof. 

Bordeianu 

Cristina 
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7. POVEŞTI DE ODINIOARĂ- 

realizarea unui pliant; distribuirea 

pliantului în comunitate 

20.05-

8.06.2008 

Sala 3 400 

RON 

Inst. Crişan 

Lucica 

8. VENIM DIN SRĂBUNI ŞI 

MERGEM ÎN ETERNITATE- 

inscripţionare CD 

1-

8.06.2008 

Sala 

Comenius 

100 

RON 

Inst. Enea 

Leonid 

9. LEGĂTURI ŢESUTE DIN 

CUVINTE- diseminarea proiectului 

13.06.200

8 

În presă, 

pe site-ul 

şcolii, 

comuni-

care 

online 

 Inst. Şindilă 

Daniela 

10. ÎMPREUNĂ PENTRU 

COMUNITATE – 

Realizarea portofoliului, chestionare 

aplicate participanţilor 

 

18.06.200

8 

Sala 7 

 

 Prof. 

Ionescu 

Marius 

 


