
1  

 

 

Proiect educațional 
Distanța ne apropie 

 
 

 

Titlul proiectului:  „Mărțișoare cu fire de iubire pentru Bunica” 

    

Coordonatori de proiect: Văduva Mona-Lisa, prof. înv. primar Clasa a IV-a A, Colegiul 

   Național Mihai Eminescu – Școala Primară Mihail Kogălniceanu Iași  

Parteneri: Maura Anghel, jurnalist, fondatorul revistei Glare 

  Geanina Enache, fondatorul Atelierelor Joy Hill și al Festivalului Alternativ de   

     Creativitate - Kre@tivIS, inițiatoare și coordonatoare al  

     campaniilor umanitare „Mărțișoare cu fire de iubire pentru 

     Bunica” și Bibliotecile Kre@tivIS 

Data/Perioada desfășurării activității: 1 – 8 martie 2021  

Tipul proiectului: Educaţie pentru dezvoltare comunitară  

    Voluntariat - campanie umanitară organizată la  

   nivel județean 

Locul desfășurării: sala de clasă  

  Scopul  activității:  Cultivarea empatiei și a altruismului în rândul elevilor  prin susținerea 

              campaniei umanitare dedicată unor grupuri de bătrâni din județul Iași 

     în vederea conștientizării nevoilor semenilor lor; 

Obiective: 

• Implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat  

• Conștientizarea elevilor  

• Sensibilizarea la nevoile semenilor din jurul lor; 

• Cultivarea respectului faţă de generațiile de vârstnici  

Grupul țintă: 

Beneficiari direcți: grup de vârstnici de la Căminul de bătrâni Sf. Parascheva Iași 

Beneficiari indirecți: elevii școlii, profesori 
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Activități: 

1. Prezentarea proiectului de activitate elevilor și părinților. Stabilirea activităților, 

distribuirea sarcinilor: redactarea scrisorilor în conformitate cu reperele date: o 

bunicuță necunoscută/un bunic necunoscut, respectarea structurii unei scrisori 

(formulă de adresare, formulă de încheiere, semnătura) 

2. Redactarea scrisorilor de către elevi 

3. Verificarea și corectarea scrisorilor 

4. Transcrierea scrisorilor și personalizarea cu ilustrații sugestive 

5. Realizarea mărțișoarelor destinate bunicilor 

6. Expedierea scrisorilor și mărțișoarelor către bunicii de la Căminul de bătrâni Sf. 

Parascheva Iași cu respectarea regulilor de prevenire a îmbolnăvirii cu Sars-Cov2  

7. Încheierea activităţii: acordarea de diplome de participare elevilor; concluzii în urma 

desfășurării activității  

Resurse: 

• Umane: reprezentanţi ai partenerilor, elevii participanţi, cadrele didactice 

îndrumătoare 

• Materiale: laptop, videoproiector, Internet, aparat foto; spaţiu amenajat pentru 

materiale de lucru specifice artelor vizuale și abilităților practice, diplome; 

• Temporale: o săptămână (1 – 8 martie 2021) 

Evaluare: 

• Diplome de participare; 

• Fotografii; 

Diseminare: 

• Întocmirea portofoliului proiectului cu fotografii, prezentare PPT; 

• Prezentarea proiectului şi a rezultatelor în cadrul consiliului profesoral; 

• Publicarea în revistele școlare, pe site-ul şcolii; 

• Expoziție online; 

• Mediatizarea activităţii prin articole în presă, simpozioane etc. 

 

➢ https://www.facebook.com/asociatia.KreativIS/posts/802295963700598 

➢ https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-

pentru-350-de-bunici-i-mamici/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-

de-bunici-i-mamici--

217503635.html?fbclid=IwAR1tu9gsdkHTyXBqCZ5fZXysWb3-

dUfNnmQ3obQl9iyBWb6rRtJLlQxq2AA 

https://www.facebook.com/asociatia.KreativIS/posts/802295963700598
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-de-bunici-i-mamici/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-de-bunici-i-mamici--217503635.html?fbclid=IwAR1tu9gsdkHTyXBqCZ5fZXysWb3-dUfNnmQ3obQl9iyBWb6rRtJLlQxq2AA
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-de-bunici-i-mamici/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-de-bunici-i-mamici--217503635.html?fbclid=IwAR1tu9gsdkHTyXBqCZ5fZXysWb3-dUfNnmQ3obQl9iyBWb6rRtJLlQxq2AA
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-de-bunici-i-mamici/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-de-bunici-i-mamici--217503635.html?fbclid=IwAR1tu9gsdkHTyXBqCZ5fZXysWb3-dUfNnmQ3obQl9iyBWb6rRtJLlQxq2AA
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-de-bunici-i-mamici/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-de-bunici-i-mamici--217503635.html?fbclid=IwAR1tu9gsdkHTyXBqCZ5fZXysWb3-dUfNnmQ3obQl9iyBWb6rRtJLlQxq2AA
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-de-bunici-i-mamici/daruri-i-marti-oare-cu-fire-de-iubire-pentru-350-de-bunici-i-mamici--217503635.html?fbclid=IwAR1tu9gsdkHTyXBqCZ5fZXysWb3-dUfNnmQ3obQl9iyBWb6rRtJLlQxq2AA
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Distanța ne unește 

 
 

Mărțișoare cu fire de iubire pentru Bunica              
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