INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ, JUDEŢUL BIHOR

TITLUL PROIECTULUI:

Proiectul TINEREŢII (Tradiţie+ Iniţiativă+ Năzuinţe+ Entuziasm+ Responsabilitate+ Eficienţă+ Ţinte+ Intuiţie+ Implicare)
PROIECT JUDEŢEAN
DOMENIUL: Educație civică – voluntariat, proiecte caritabile
Durata proiectului: 01.10.2013 – 30.06.2014

Ne propunem să îndrumăm sufletele spre o tinerețe plină de sentimente, voință
și descoperiri! Anii „zboară”, dar, păstrând tinerețea sufletului vom găsi puterea de a
învinge obstacolele vieții.
Împreună, azi, noi toți, întindem o mână tinereții!
An şcolar 2013 – 2014

INFORMAŢII DESPRE APLICANT




Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş”
Persoane de contact: (coordonatori şi membri în echipa de implementare a proiectului)
Bercovici Crina (Consilier Educativ şi Coordonator CŞE)
Tudor Mirela (Coordonator CŞE)
Brânda Florina (Psiholog şi Coordonator CŞE)
Cighir Claudia (Coordonator CŞE)
Din echipa de implementare mai fac parte prof. ing. Monenciu Rodica- director, prof. dr. ing.
Mada Maria- director adjunct, Şandor-Cârje Silvia- bibliotecar, Benţa Pavel-prof. arte plastice, profesorii responsabili de nivele: Briscan Gabriela, Cap Simona, Feneşi Jemima, Rada Ioana, redactorii revistei elevilor şcolii „Orizont” şi profesorii coordonatori: Făşie Monica, Szatmari Edit şi Bercovici Manuel, elevii din forurile de conducere a CŞE.
INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului: Proiectul TINEREŢII (Tradiţie+ Iniţiativă+ Năzuinţe+ Entuziasm+
Responsabilitate+ Eficienţă+ Ţinte+ Intuiţie+ Implicare)
-Este un PROIECT SOCIAL. Activitățile se pliază pe noțiunea de „voluntariat”, îmbinând tradiția,
spiritul competitiv, activități de responsabilitate socială și de promovare a tipăririi revistelor școlare.
Domeniul în care se încadrează proiectul: Educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile
Ediţia a II-a
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
1. Lansarea, mediatizarea activităților din cadrul proiectului,
2. Pregătirea şi desfășurarea Spectacolului – Concurs „Tradiţii de Crăciun- elevii școlii,
azi, colindă”, ediţia a XV-a,
3. Expoziţia „Obiceiuri de Crăciun în Ţara Beiuşului”
4. „Iată, vin colindătorii!”,
5. „Împreună, pentru un trai mai bun” – cursuri de eficienţă energetică,
6. „Clădim împreună!” – voluntariat pe Șantierul „Habitat pentru umanitate”,
7. „Reporteri pe teren” – publicarea revistei şcolii,
8. Diseminarea proiectului.
Parteneri:

Colegiul Naţional „Samuil Vulcan" Beiuş, dir. prof. Traian STANCIU, dir. adj. prof. Claudia
BURAN, coordonatori de proiect prof. Mihaela ILIEŞ, Elena OJICĂ, Gabriela VESCAN.
Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaş" Beiuş, dir. prof. Sorin CUC, dir. adj. prof.
Eugenia –Carmen LEZEU, coordonatori de proiect prof. Nicoleta STOIŢA, Veronica POPA.
Şcoala Gimnazială „Nicolae Popoviciu" Beiuş, prof. Adina CIOLOŞ, director adjunct prof.
Manuela MONEA, coordonator de proiect prof. Edittha MLADONICZKI.
Liceul Teoretic „Lucian Blaga" Oradea, director prof. Delia IOVA, director adjunct prof.
Zoriţa NEGOIŢĂ, coordonator de proiect prof. Bianca MADA.
Muzeul Municipal Beiuş, muzeograf Georgeta BRÂNDA.
Habitat for Humanity Beius, director executiv Mircea JURCAN, director programe Emil
POPA, coordonator voluntari Emil BARNA.
Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, director prof. Carmen BODIU.

Activitatea
nr.
1.

2.

3.

4.

Titlul activităţii

Data/ perioada de
desfăşurare

Locul
desfăşurării

Participanţi
(elevi, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi ai
comunităţii etc.)
Elevii, studenţii,
profesorii, reprezentanţii din partea comunităţii
locale

Descrieţi pe scurt activitatea,
în cel mult 5-10 rânduri

Responsabil
(i)

Şcolile implicate

Un grup de 15 elevi din cadrul
şcolilor participante va promova
proiectul prin afişe, pliante, pagina şcolii, la şedinţele CŞE şi
ale Comisiei diriginţi

Echipa de
proiect

Muzeul
Municipal

Vor fi mediatizate criteriile de
jurizare ale Spectacoluluiconcurs. Concursul are trei
secţiuni: I. Colindăm din „moşi
strămoşi”-colind românesc, II.
Datini din străbuni-obicei de
Crăciun, III. Colindă „vecinii
noştri”- colind sau cântec de
Crăciun din repertoriul internaţional. Juriul va acorda premiile „globul auriu, argintiu şi de
bronz” la fiecare secţiune.
Vor fi expuse în şcoli lucrările
elevilor şi se va face un schimb
reciproc de câte două lucrări
între parteneri.

Echipa de
proiect de la
CTIC, diriginții elevilor, prof. arte
plastice

Echipele de
proiect

Elevii şcolilor implicate
în proiect

Premianții, deținătorii locurilor I la
cele trei secțiuni (globul auriu) vor
susține, alături de grupurile de colindători din școlile partenere minispectacole în Clubul Şcolii şi se
vor deplasa la copii instituționalizați din Centrele de Zi pentru a
aduce bucurii şi în casele lor.
Vom întâmpina colindătorii cu covrigi, mere, nuci, vor fi oferite di-

Echipa de
proiect din
toate şcolile
partennere

Elevii şcolii,
elevii implicați în activitate, cadrele
didactice,
părinţii elevilor

Parteneri

Lansarea, mediatizarea activităților din
cadrul proiectului

Octombrie
– 15 Noiembrie
2013

Colegiul
Tehnic „Ioan
Ciordaş”
Beiuş
şi şcolile partenere

Pregătirea şi
desfășurarea
Spectacolului
– Concurs
„Tradiţii de
Crăciun- elevii
școlii, azi, colindă”, ediţia a
XV-a.

20 Noiembrie 2013 –
13 Decembrie 2013

Colegiul
Tehnic „Ioan
Ciordaş” Beiuş

Expoziţia
„Obiceiuri de
Crăciun în
Ţara Beiuşului”
„Iată, vin colindătorii!”

9-19 Decembrie
2013

CTIC
şi în şcolile
partenere

Elevii, profesorii

Şcolile implicate

16 Decembrie 2013 –
20 Decembrie 2013

Colegiul
Tehnic „Ioan
Ciordaş” Beiuş

Elevii, diriginții
lor, profesorii,
părinţii

Muzeul
Municipal,

Elevii, diriginții
lor, profesorii invitați în juriu (religie, )

Beneficiari
Elevii şcolilor implicate,
cadrele didactice, părinţii şi comunitatea
locală.
Elevii şcolii
inițiatoare

Modalităţi
de monitorizare şi evaluare
Anunţ pe pagina şcolii, la
avizierul colii.

Afiş pe pagina şcolii, la
avizierul şcolii
Prezentarea
filmării video
a spectacolului pe pagina
şcolii
Numărul de
lucrări expuse, calitatea
lor, numărul
de vizitatori
Fotografii
postate pe
pagina şcolii

plome de apreciere colindătorilor şi
îndrumătorilor. La centrele de zi
vom duce pachetele ce conţin donaţiile de haine şi jucării ale elevilor (acţiunea SNAC) şi fonduri băneşti de la inimoşii sponsori.

5.

„Împreună,
pentru un trai
mai bun”

Februarie
2014 –
Martie
2014

6.

„Clădim împreună!” –
voluntariat pe
Șantierul „Habitat pentru
umanitate”

Aprilie
2014

7.

„Reporteri pe
teren”

Mai 2014

8.

Diseminarea
proiectului

Iunie 2014

Sediul Asociaţiei Habitat pentru
Umanitate
Beiuş şi
Amfiteatrul
CTIC
Şcolile din
Beiuş, Zona
Beiuş, Oradea
Șantierul
„Habitat pentru umanitate” Beiuş

20 elevi din școala organizatoare şi
20 elevi din şcolile partenere

Asociaţia
Habitat
pentru
Umanitate
Beiuş

Cei 40 elevi
„formatori” şi
elevii, părinţii,
comunitatea, participanţii la întâlnirile tematice
80 elevi din şcolile partenere, profesori voluntari

Asociaţia
Habitat
pentru
Umanitate
Beiuş

Şcolile partenere, în
comunitate

Elevii din CŞE
din toate şcolile
partenere, redactorii revistei „Orizont”

Colegiul
Tehnic „Ioan
Ciordaş” Beiuş

Elevii din CŞE
din şcolile partenere, cadre didactice, părinţi

Casa Corpului Didactic a
județului
Bihor, Biblioteca
şcolii
Toţi partenerii

Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş va modera un curs de
eficientă energetică, în care va
oferi suportul electronic şi consilierea în vederea absolvirii a
40 elevi ca formatori
Diseminarea cursului de eficienţă energetică. Întâlniri susținute de echipe mixte, formate din
elevii formatori - Minim 10 întâlniri Din fiecare școală parteneră,
Biroul Executiv al CŞE împreună cu alţi elevi care se înscriu
benevol, își vor aduce contribuția la activităţile de pe şantier,
implicit la ridicarea unei case.
- Minim 2 activităţiDocumentare, interviuri, chestionare, în vederea publicării unor
articole în revista „Orizont”, a
elevilor de la Colegiul Tehnic
„Ioan Ciordaş” Beiuş. Revista
are apariții semestriale şi are
ISSN. Revista va apare în iunie.
Pliante, articole pe pagina şcolii,
www.ciordas.ro si pe paginile
școlilor partenere, articole în
revistele școlilor partenere.
Semnarea şi înmânarea diplomelor de participare în proiect

Echipa de
proiect din
toate şcolile
partennere

Biroul Executiv şi
membri ai
Consiliului
Şcolar al
Elevilor

Fotografii,
fişe de lucru,
materiale
suport, prezentări Power
Point

Elevii din
Beiuş, Zona
Beiuş şi Oradea
Echipa de
proiect din
toate şcolile
partennere

Elevii voluntari, familiile
nevoiaşe,
comunitatea
locală

Fotografii,
produsul final
al activităţii

Echipa de
proiect din
toate şcolile
partennere,
prof. coordonatori ai elevilor din redacţia revistei

Elevii, profesorii, părinţii,
comunitatea

Apariţia revistei în luna
iunie 2014,
tiraj, număr
articole,

Echipa de
proiect din
toate şcolile
partennere,

Elevii, profesorii, părinţii,
comunitatea

Pliante, articole revistă
Ovidan, articol pe site-ul
şcolii

