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MOTTO: „Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creației scăldate în lumină, ieșind din 
întuneric, nespus de nouă și proaspătă și uluitoare.” E. Ionesco  
       
 ARGUMENT:  
  Cât de importantă este pentru noi educația îngerașilor noștri? O întrebare grea, dar cu răspuns simplu 
„de neprețuit”, o educație ce înseamnă fixarea stâlpilor moralității, o conștiința principială, adică nu mai 
puțin de omul modern cu verticalitate și cu iubirea frumosului, a armoniei. Trăim într-o lume a exploziei 
informaționale, a sărbătorilor preluate „din afară”, iar copiii noștri sunt asaltați de acestea (Halloween, 
Valentine Days), și nu mai cunosc tradițiile strămoșești. Noi ne propunem să educăm copiii prin activități 
moral- creștine. În fiecare an, în ultima zi de octombrie, clasele primare organizează proiectul „Ziua 
Îngerașilor”, o rază de lumină în mijlocul activităților cu vrăjitoare, vampiri, mascați.  
Conceptul de „o zi a îngerașilor”, o zi de conștientizare a bunătății, a faptelor făcute din omenie, susține 
găsirea perceptelor credinței în inimă copiilor și a dragostei față de cei din jur, față de mediul în care 
trăim și în mod deosebit cultivarea competențelor pentru educarea timpurie a sufletelor. 
DESCRIEREA PROIECTULUI: În ultima săptămâna din octombrie, elevii ciclului primar își 
pregătesc costumații de îngeraș, obligatorii albe. Ultima zi a lunii va fi „a îngerașilor”:  

    -vor veni la școală îmbrăcați doar în alb;  
    -vor învăța/repetă rugăciunea „Îngerașul”;  
    -vor realiza decorațiuni îngeraș cu care împodobesc clasele și holurile școlii;  
    -vor participă la concurs de prezentare de costume, de interpretare cântece; 
    -vor realiză picturi/ colaje/ machete/ creații literare tematice;  
    -vor expune lucrările într-o expoziție pe holul școlii;  
    -va fi premiat costumul original.   
Ziua se va finaliza cu dans, cântece, diplome, dulciuri și bună dispoziție.  

SCOPUL PROIECTULUI: formarea competenţelor artistice ale elevilor prin utilizarea limbajului 
universal al literaturii şi artei 
 
OBIECTIVE: 

- dezvoltarea gustului artistic, a sensibilităţii artistice; 
- dezvoltarea imaginaţiei şi a gândirii creatoare, 
- dezvoltarea aptitudinilor de relaţionare socială. 
- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de comportament religios 

PARTENERI: Primăria Unirea, Parohia „Sf. Ap. Petru şi Pavel” Unirea, Biblioteca comunală 
Unirea, Biblioteca școlii 
 
GRUP ŢINTĂ: elevii din clasele CP- IV 
 
REZULTATE AŞTEPTATE: 



- implicarea învăţătorilor/profesorilor îndrumători în realizarea creaţiilor literare, 
plastice, muzicale; 

- participarea a 9 cadre didactice şi 120 de elevi cu creaţii literare, plastice, muzicale 
etc 

- realizarea unei expoziţii cu lucrările din cadrul concursului; 
- realizarea unor costumaţii originale de îngeraşi; 
- publicarea rezultatelor concursului şi imagini pe site-ul şcolii şi pe Fb-ul şcolii 

 
INDICATORI DE EVALUARE: 

1. numărul preşcolarilor şi elevilor participanţi în proiect 
2. cantitatea şi calitatea lucrărilor create în urma activităţilor din proiect 
3. implicarea cât mai multor parteneri instituţionali în activităţile desfăşurate 
4. relevanţa activităţilor pentru scopurile proiectului, aşa cum a fost percepută de instituţiile 

partenere şi colaboratori 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

- fotografii, portofoliul activităţii; 
- chestionare aplicate beneficiarilor; 
- analiza produselor finale; 
- sondaje de opinie. 

 
BENEFICIARII PROIECTULUI: 
a.beneficiari direcţi: 

- elevii din ciclul primar, categoria cea mai numeroasă 
- cadrele didactice implicate în proiect 
- instituţiile partenere 

b. beneficiari indirecţi: 
- membrii familiilor elevilor implicaţi in proiect 
- colegii elevilor implicaţi în proiect 
- membrii comunităţii locale 
 

IMPACTUL PROIECTULUI: 
1. grupul ţintă dobândeşte competenţe de a realiza creaţii literare/plastice; 
2. se dezvoltă parteneriate pe termen lung, bazate pe scopuri comune, între instituţiile 

şcolare şi autorităţile locale, alte instituţii/organizaţii sau chiar întreprinzători din 
proximitatea teritorială; 

3. şcoala îşi sporeşte capacitatea instituţională, îşi măreşte prestigiul, utilizează exemple 
de bune practici în întreaga activitate. 

 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

Proiectul se desfăşoară anual, fiind la a șasea ediţie şi va continua şi în anii viitori, fiind bine 
primit de elevi şi părinţi. 
 
PROMOVARE ŞI MEDIATIZARE: promovarea activităţii în presa locală; publicarea 
fotografiilor pe site-ul şcolii şi pe Fb-ul şcolii 
 
ECHIPA DE PROIECT: prof. înv. primar Vlad Daniela, Timar Elisabeta, Zsiga Aurelia, Oţel 

Anamaria, Toma Ana, prof. religie Moldovan Mihail. 


