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ECO-VOLUNTARII 
PROIECT EDUCAȚIONAL 

 
 

Antohe Gina, Școala Gimnazială Nr. 28, Galați 
 
 

 ARGUMENT 
 
"Dacă dorim ca speranțele noastre de a construi o lume mai buna și mai sigură să nu devină doar o 

iluzie, avem nevoie, mai mult ca niciodată, de implicarea voluntarilor” 
 

               Consider  că formarea conștiinței și conduitei ecologice devine o cerință deosebit de 
importanta pentru orice demers educativ școlar si extrașcolar. Școala este chemată să determine nu 
numai sentimente de admirație față de frumusețile naturii, ci și convingeri și deprinderi de 
protejare a mediului înconjurător. 

Învăţându-i pe copii să protejeze natura, îi învăţăm să apere viaţa. Viaţa triumfă şi suntem 
mai optimişti când mediul înconjurător e curat, când copacii înfloresc şi dau culoare cenuşiului 
cotidian. 

 Copiii trebuie să devină responsabili, să înveţe să identifice problemele de mediu din jurul 
lor, să găsească soluţii de rezolvare, să conştientizeze necesitatea rolului lor în transmiterea 
valorilor, de respect faţă de mediu, de iubire faţă de natură, de cooperare pentru rezolvarea 
problemelor . Comunitatea are nevoie de persoane responsabile şi aceştia sunt elevii, viitorii 
Voluntari Eco. Investind în formarea lor, investim în viitor.  

    Voluntariatul eco începe în şcoală şi se continuă toată viaţa. 
 
DURATA: februarie - iunie 2019 
 
GRUPUL ȚINTĂ- elevii clasei ID 
 
SCOPUL PROIECTULUI 
• familiarizarea elevilor cu ideea de voluntariat, cu valorile și importanța acestuia;  
• educarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de mediul înconjurător prin formarea unor 

deprinderi specifice de îngrijire şi ocrotire a acestuia. 
 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 
• familiarizarea elevilor cu problemele mediului înconjurător;  
• educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăiesc; 
• însuşirea unor norme de comportarea civilizată, de protejare a mediului, norme specifice 

asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii şi a mediului; 
• antrenarea  elevilor şi a familiilor acestora în  acţiuni de formare a unor comportamente 

corecte de ocrotire a mediului, de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile, de gestionare a 
deşeurilor, etc; 

• responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat; 
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TEMATICA ACTIVITĂȚILOR PROPUSE 
 

 
 MODALITĂȚI DE EVALUARE 
• Expoziţie de fotografii realizată în timpul desfăşurării proiectului; 
• Portofoliul şi Jurnalul proiectului - cu lucrări artistico-plastice (desene, picturi, modelaje) şi 

practice realizate de copii în timpul proiectului; 
• Înregistrări audio-video din timpul derulării proiectului;  

  
NR. 

CRT 

  
DENUMIREA 
ACTIVITĂȚII 

  
MODALITĂȚI DE REALIZARE 

PERIOADA 
DE 

DESFĂȘURAR
E 
  

1   
  
  

CE ÎNSEMNĂ A FI 
VOLUNTAR? 

  
  

- familiarizarea elevilor cu noțiunea de  
„voluntar” prin prezentarea unor materiale 
informative; 
- sensibilizarea elevilor cu privire la valorile 
şi importanţa voluntariatului de mediu; 

  
  

februarie 

2   
   

A,B,C-UL 
ECOLOGIEI 

- familiarizarea elevilor cu noțiuni specifice 
ecologiei: ecologie, poluare, deșeuri, 
reciclare, mediu înconjurător; 
- formularea codul  eco- voluntarului; 
  

  
martie 

3   
  

VOLUNTARI ÎN 
SPRIJINUL NATURII 

- realizarea unor materiale informative cu 
privire la activitățile  ecologice pe care le 
pot desfășura copiii în vederea protejării 
mediului înconjurător (reciclare, 
ecologizare, protejarea animalelor, 
îngrijirea zonelor  verzi etc.) 

- distribuirea  a unor materiale informative 
cu mesaje ecologice; 
  

  
  

aprilie 

4   
  

E TIMPUL SĂ FII 
VOLUNTAR! 

- acțiuni de ecologizare a curții școlii; 
- acțiuni de plantare a unor puieți, 
amenajarea grădinii din fața școlii prin 
plantarea unor flori; 
- constituirea colțului viu al clasei și 
îngrijirea acestuia; 
- acțiuni de reciclare selectivă a deșeurilor; 
  

  
mai 

5   
ECO-EXPOZIȚIA 

- confecționarea unor jucării, machete, 
obiecte utile folosind materiale reciclate și  
realizarea unor expoziții cu produsele 
obținute ; 
- parada costumelor ecologice; 
  

  
iunie 

6 Un alt fel de voluntar… - familiarizarea elevilor si cu alte tipuri de 
voluntariat pe care le pot desfășura; 
- propuneri pentru alte acțiuni de 
voluntariat; 
  

iunie 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL ,,VOLUNTARIADA COPIILOR” 

înscris în C.A.E.R.I. 2019 , Anexa nr. 9 la O.M.E.N. nr. 3016/09.01.2019 
cu nr. 1234, pag.43 

Ediţia  a IX-a, 2018-2019 
Berdilă Anica, Școala Gimnazială Nr. 28, Galați 

 
Domeniul: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Perioada de derulare: noiembrie 2018 -februarie 2019  

Parteneri: Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi, Asociaţia Părinţilor 

Scolii Nr. 28 Galaţi, Biblioteca Judeţeană ,,V.A. Urechia” Galaţi. 

Principalele activități: 

A1  Activităţi de voluntariat ,,Fii un star, fii voluntar!” – în fiecare şcoală participantă; 

A2  Concurs  - ,,Voluntariada copiilor”, Ediţia a VII –a, Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galaţi; 

A3  Expoziţie arte plastice - ,,Voluntariada copiilor”, Ediţia a IX-a. S-a realizat o expoziţie cu 

lucrările premiate la Biblioteca V. A. Urechia din Galaţi. 

A4  Realizarea broşurii ,, Voluntariada copiilor- 2019”, culegere de proiecte educaționale de 

voluntariat. 

Județe implicate în proiect: 13 județe : Galați, Arad, Argeș,  Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, 

Cluj,  Dâmbovița, Hunedoara, Sălaj, Suceava, Vrancea  

Participanți în proiect:  

750 preşcolari şi  elevi, 30 unități școlare, 51 de cadre didactice din 13 judeţe  

Buget și sursa de finanțare: 500 lei-( pentru imprimare diplome, tipărirea broșurii). 

Premii: 

număr de premii acordate 64, adică 15 % din numărul total de participanți la concurs. 

Rezultate obținute: 
- minim 500 de copii au exersat cetățenia europeană acțivă, participând la acțiuni de voluntariat 

- realizarea a 50  de expoziţii cu lucrările câștigătoare în şcoli, de către cadrele didactice implicate 

- realizarea broşurii şi  publicarea acesteia pe site-ul https://scoala28gl.ro/judetene-interjudetene-

regionale/  

- comunicare, conlucrare optimizate cu parteneri locali din domeniul educaţiei şi  al învăţământu-

lui  

- competenţe ale cadrelor didactice aplicabile în activitatea cu copiii şi părinţii acestora 

- îmbunătăţirea imaginii instituţiei la nivel local şi regional. 

Promovare și diseminare:  

• completarea bazei de date pe site-ul proiectului cu cadrele didactice  participante; 

• organizarea  expoziţiei cu lucrările câștigătoare în şcoli de către cadrele didactice implicate; 

• realizarea broşurii şi  publicarea acesteia pe site-ul https://scoala28gl.ro/judetene-interjudetene-

regionale/ 

Anexe la raport: 

lista cu membrii echipei de proiect; 

lista cu participanții - cadrele didactice coordonatoare, cu datele de contact.  
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Proiect parteneriat educațional 

Prof. Năpîrcă Felicia 
Prof. Brai Auror 

                                                                                                                               
     Motto:  

                                           
                                          „  A-ţi  învăţa  copiii  să  facă binele 
                                             înseamnă a le lăsa moştenirea cea                         

                                               mai preţioasă ”              
                                                              Montegazza  

  
Instituții implicate în proiect: 
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni 
Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni 
Scopul proiectului: 
Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor 
implicați: decidențe, oameni ai școlii, elevi, reprezentanți ai Unității de Asistență Medico-Socială 
Săveni 
Promovarea dialogului și a comunicării între elevi și beneficiarii Unității de Asistență Medico-
Socială Săveni 
Inițierea elevului în diverse acte de caritate și voluntariat cu scopul  de a-i forma o personalitate 
complexă, de a-i ocupa timpul liber în mod util și plăcut. 
Argument: 
 Apartenența elevului la o identitate locală și națională presupune re-
sponsabilizarea lui în cunoașterea problemelor unor persoane abandonate de familiile lor și impli-
carea în activități de voluntariat prin care să acorde acelor persoane din timpul lui liber, ajutându-i 
să nu se simtă singuri pe lume. Concepută ca o activitate extracurriculară, aceasta poate avea 
efecte benefice asupra elevilor care participă la activități utile de petrecere a timpului liber și poate 
fi o oportunitate de formare și dezvoltare a unei prietenii de durată între școală și instituțiile din 
arealul înconjurător. 
 
Obiective: 
• Cultivarea sentimentului de a fi util 
• Conștientizarea și responsabilizarea elevului la nivelul comunității locale prin implicare ac-

tivă și direct 
• Ocuparea timpului liber cu activități de tip recreativ, informative, menite să valorifice 

disponibilitățile elevilor în diverse domenii. 
Grup țintă: 
Elevii: Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni   
Beneficiarii:  Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni 
Locul desfășurării: 
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni 
Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni 
Perioada derulării proiectului: 
12-18 noiembrie 2018 
Buget: 
autofinanțare 
sponsorizări 
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Activități: 
• Organizarea activității, colectare fonduri 
• Vizitarea bătrânilor din Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni, înmânarea darurilor, 

discuții  
• Realizarea unui album foto, culegerea de impresii în urma vizitei la Unitatea de Asistență 

Medico-Socială Săveni 
Oportunități: 
Pentru elevi: 
• Cultivarea și exersarea competențelor de leadership 
• Înțelegerea problemelor sociale din comunitatea locală 
• Cultivarea sentimentului de a fi util 
• Realizarea de contacte utile, necesare ulterior în propria carieră 
• Gestionarea de calitate a timpului liber 
• Formarea unor deprinderi utile 
Pentru profesori: 
• Conștientizarea unor noi dimensiuni educaționale 
• Implicarea în organizarea și derularea unor activități cu caracter non-formal 
• Posibilitatea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene ale educației. 
Sustenabilitate: 
   Inițierea proiectului vine ca un răspuns la principalele nevoi pe care le au persoanele vârstnice, 
mai exact nevoia de recunoaștere socială și nevoia de a comunica. Voluntariatul se naște în inima 
fiecăruia, nu în vreun statut de organizație sau în discuții mediatizate. Am învățat că ingredientele 
principale în acțiunile de voluntariat nu sunt nici banii, nici numărul de oameni implicați, ci pasi-
unea și dăruirea cu care cei ce vor să dăruiască din timpul lor, vor să-și pună în valoare abilitățile 
și cunoștințele lor, fără să aștepte nimic în schimb. 
    Avem obligația de a conștientiza copiii noștri că trăim în comunitate cu cei din jurul nostru, 
mulți având nevoie de sprijin și înțelegere. Atât bucuriile cât și necazurile celor din jur trebuie să 
reacționeze corespunzător. 
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VOLUNTARUL DE ASTĂZI, CETĂȚEANUL ACTIV DE MÂINE 
 
 

Prof. înv. primar Alina Marilena Buduleanu 
Școala Gimnazială nr. 29 Galați 

 
 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice 
persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. Voluntariatul poate fi 
considerat o un mod de a participa activ la viața comunitară, în continuă evoluție, care izvorăște 
din educația socială.  

Toate ființele vii și elementele mediului sunt interconectate. Copilul trebuie să înțeleagă de 
la o vârstă fragedă că acțiunea liberă în spiritul protejării și conservării mediului este o datorie a 
fiecăruia dintre noi. Încă din cele mai vechi timpuri, educația copilului a izvorât din mediul 
apropiat, din tot ce îl înconjoară: din câmp, din pădure, din râu, din mare, din munţi, din rândunele. 
Astăzi, adultul modelator de caractere trebuie să facă tot posibilul ca şi copilul de acum să 
iubească tot ce îl înconjoară, precum copilul de odinioară. 

Ecologia deprinsă prin voluntariat ocupă un loc important în formarea tinerilor, ajutându-i 
să înțeleagă cum funcționează mediul, cum este afectat de diferiți factori (în special de factorul 
uman) și cum poate fi conservat, reparat și îmbunătățit. Copiii trebuie să învețe că mediul este 
cel mai important lucru pentru om, după propria viață. Pentru ca o persoană să poată exista în 
așa fel încât să atingă bunăstarea fizică și psihică, are nevoie de un mediu care să permită acest 
lucru. Dacă mediul este prea degradat, omul nu va mai putea trăi nici măcar decent, din cauza 
poluării, lipsei de hrană sau încălzirii globale.  

Educația pentru mediu se află în strânsă interdependență cu educația pentru cetățenie activă 
și voluntariat. Chiar dacă nu cunosc foarte bine noțiunea de „cetățean”, elevii au constatat că deși 
se simt confortabil doar „stând degeaba”, fără a face nimic, se pot simți mult mai împliniți, mult 
mai mulțumiți, atunci când acționează cu scopul de a aduce schimbări pozitive și beneficii lumii în 
care trăiesc. Copiii au înțeles că e dreptul lor să participe, să își exercite influenţa şi să își aducă 
aportul la dezvoltarea societăţii.  

Pornind de la problema că oamenii încă nu au înțeles foarte bine cum funcționează toate 
sistemele mediului, implicit importanța lui pentru omenire, văzând că oamenii simpli și 
conducătorii politici sunt insuficient interesați de situația mediului înconjurător și nu fac tot 
posibilul pentru salvarea acestuia de la distrugerea continuă pe care o cauzează omul, în timpul 
unei ore clasice de dezvoltare personală s-a născut întrebarea: „Ce pot face copiii pentru a 
proteja mediul?”. În scurt timp a venit și răspunsul: „foarte multe lucruri”, majoritatea aparent 
banale. Analizând în profunzime răspunsurile elevilor, s-a născut ideea implementării la clasă a 
unui proiect educațional ecologic, ale cărui produse finite să fie realizabile în condițiile promovării 
și aplicării principiilor voluntariatului.  

Tematica proiectului a fost adaptată specificului grupului țintă – copii de 7 ani creativi, 
isteți și dornici de a schimba în bine lumea în care trăiesc. Astfel, copiii au devenit „protectorii și 
salvatorii apei”.  

Proiectul a întâmpinat în mare măsură nevoia elevilor de educație pentru protejarea și 
conservarea mediului înconjurător, oferindu-le beneficii atât în plan educațional, cât și în plan 
civic: 

• copii educați în spiritul respectului pentru mediu și pentru viață, prin perfecționarea 
competențelor cognitive, psihice, civice și comportamentale de nivel superior 
(gândire critică și creativă, învățare prin descoperire, imaginație, cooprare, cetățenie 
activă); 

• copii mai conștienți, conectați la realitatea imediată şi la informaţii de actualitate 
privind protejarea și conservarea naturii și biodiversității; 
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• copii și părinți educați în spiritul cetățeniei active, implicați în problemele actuale ale 
comunității locale; 

• schimb real de informaţii, dialog şi cooperare pentru un mediu curat şi sănătos între elevi 
și parteneri (părinți, comunitate locală, autorități locale, specialiști, instituții de profil); 

• derularea unor acțiuni de voluntariat ancorate în realitatea comunității locale, ce 
presupun implicare, atitudine și acțiune pro mediu. 

Deși micuți, pe parcursul proiectului copiii și-au mobilizat toate resursele, acționând ca 
adevărați cetățeni ai comunității locale din care fac parte. După activități de învățare prin cercetare, 
în urma cărora elevii s-au documentat despre starea actuală a apelor din orașul Galați, aceștia au 
selectat o problemă actuală a orașului Galați: Faleza Dunării se degradează și nu există suficiente 
zone de agrement.  

Elevii au fost deosebit de interesați în a rezolva inventiv o problemă care a răspuns 
intereselor și specificului vârstei lor: au semnalat ei înșiși această problemă, pentru că cei mai 
mulți își petrec timpul liber pe Faleza Dunării; au aflat de la părinții lor și din presa locală că 
autoritățile locale au propus reabilitarea Falezei Dunării; au constatat că lucrările de reabilitare nu 
au fost demarate nici după doi ani de la inițiativa autorităților locale; au hotărât să discute cu 
autoritățile locale și să propună ei înșiși proiecte pentru consolidarea malului Dunării și pentru 
construirea unor spații de joacă și zone de agrement.  

Zis și făcut! Pentru început, fiecare copil a redactat câte un mesaj pentru primarul 
municipiului Galaţi. Mesajele au fost însumate într-o scrisoare care a fost citită de trei elevi în fața 
reprezentanților administrației locale. Copiii au uimit prin inițiativă și creativitate. Aflați în fața 
autorităților locale, au purtat un dialog clar, și-au promovat cu determinare ideile și planurile de 
viitor, obținând mai mult decât promisiuni. Ingenioşi, cei mici i-au propus domnului city manager 
un joc competițional, pornind de la întrebarea „Cum va arăta faleza Dunării peste 30 de ani?”: 
elevii şi echipa locală de arhitecți îşi vor proiecta ideile, iar city managerul va prelua și va folosi 
cele mai reușite propuneri aplicabile Falezei Dunării.  

După întrevedere, copiii s-au organizat în echipe de arhitecți și au găsit soluții proprii de 
rezolvare a problemei identificate: au proiectat Faleza Dunării aşa cum o văd ei peste 30 de ani. 
Pentru validarea ideilor, şi-au prezentat schiţele de proiect la nivel de clasă, apoi au realizat 
proiectele propriu-zise. La final, au invitat trei reprezentanţi ai părinţilor, cărora le-au prezentat 
proiectele.  

În final, elevii au organizat o amplă  acțiune de ecologizare a Falezei Dunării și le-au 
distribuit gălățenilor materiale informative referitoare la protejarea și menținerea falezei în stare 
optimă. Autoritățile locale au fost prezente și le-au expus copiilor propriile proiecte de viitor, 
alegând, de asemenea, una dintre cele mai interesante idei ale mititeilor, pentru a o pune în 
practică: un mare spațiu de joacă.  

 
„Dacă te gândeşti la anul următor – însămânţează pământul. Dacă te gândeşti la următorii 

zece ani – plantează un copac. Dacă te gândeşti la următorii o sută de ani – educă 
oamenii.” (Proverb chinezesc) 

 
Bibliografie: 
Declaraţia asupra mediului - Conferinţa ONU, Stockholm, 1972 

www.wikipedia.com 
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VOLUNTARIATUL ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
  

PROF. CAZACU CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN GHEORGHE MARINESCU GALAȚI 

 

 

 MOTTO: 
 “NU EXISTĂ NIMIC MAI PUTERNIC DECÂT INIMA UNUI VOLUNTAR” 
 

 

 

Activitatea de voluntariat în școala noastră se desfășoară în cadrul SNAC, o activitate de pe urma 

căreia elevii,au multe lucruri de învăţat: formarea de abilităţi, stabilesc noi contacte, experienţă într

-un anumit domeniu etc. Voluntariatul  contribuie la  o dezvoltare complexă a adolescentului, le 

oferă elevilor posibilitatea de a se implica de a se maturiza si a  devini responsabili. 

  În cadrul SNAC, școala noastră are  ca parteneri următoarele  instituții, școli cum ar fi : Căminul 

pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon, Școala Gimnazială Specială Emil Gârleanu, Școala Profe-

sională P.P. Neveanu. Astfel elevii școlii noastre prin activitățile de voluntariat au adus o raza de 

lumină, bucurie pe chipurile bătrânilor, a copiilor cu dizabilități și nu numai. Pentru a veni în spri-

jinul elevilor din scoala noastră au fost identificați un grup de 30 de elevii care aveau o situație 

precară și au fost ajutați  pe parcursul anului școlar și în special în perioada sărbătorilor. Astfel de 

activități s-au desfășurat   cu prilejul unor evenimente importante cum ar fi: 

Ziua internațională a persoanelor vârstnice; 

Săptămâna fructelor și a legumelor donate; 

Ziua internațională a volunariatului; 

Magia sărbătorilor de iarnă. 

   Activitatea de voluntariat nu a constat numai în donarea de produse și alimente, au fost organi-

zate și activități educative extracurriculare cum ar fi: 

Ziua internațională a Mării Negre: 

Hallowen; 

Mascota SNAC, etc. 

Elevii implicați în activitatea de voluntariat au învățat că ingredientele principale în acțiunile de 

voluntariat nu sunt nici banii, nici numărul de oameni implicați, ci pasiunea și dăruirea cu care cei 

ce vor să dăruiască din timpul lor, vor să-și pună în valoare abilitățile și cunoștințele lor, fără să 

aștepte nimic în schimb. 

  Au învățat că bătrânețea și singurătatea nu sunt niste stigmate, sunt momente din viață dar pentru 
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unii sunt ca o nedreaptă condamnare, pentru ca nimeni nu merită să sufere atât de mult. 

    Datorită voluntariatului au realizat că nimic nu se compară cu zâmbetele de pe chipurile unor 

copii cu care viața a fost mai dură, care sunt bolnavi, fără să aibă nici o vină. 

          Oamenii sunt la fel de buni, copiii la fel de frumoși și inteligenți, fie că sunt sănătoși sau nu.          

Văzând o latură atât de întunecată a vieții, am început să-i apreciez mult mai mult pe cei din jurul 

meu, să fiu recunoscătoare pentru tot ce am și să încerc să le aduc speranță acestor oameni care au 

dreptul să zâmbească, să viseze, să fie fericiți. 

     

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
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“Implicare și generozitate!” -  Proiect educațional de voluntariat 

 

Prof. Svetlana Ceapă, Școala Gimnazială ”Miron Costin”, Galați 
 

Personalitatea viitorului adult este determinată în mare măsură de școală și de familie, de 
modul în care copilul este educat și format. Atât școala, cât și familia pot crește sau diminua 
încrederea în sine a copiilor, creativitatea și dezvoltarea aptitudinilor lor. 

Învățământul modern promovează o metodologie axată pe acțiunea, pe promovarea 
metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale imaginației și 
creativității.  

O modalitate eficientă, cu rezultate deosebite obţinute în atitudinea şi comportamentul 
elevilor este proiectul extrașcolar de voluntariat. Utilitatea acestuia constă în faptul că îi ajută pe 
elevi să înţeleagă legătura care există între cunoştinţele dobândite la diferite discipline de studiu şi 
lumea din afara scolii, dă posibilitate elevilor de a se implica în mod voluntar şi de a organiza prin 
investigare individuală sau în grup, punându-i în contact cu comunitatea.  

Elevii trebuie apropiaţi de valorile morale și civice nu numai în familie ci, mai ales, în 
şcoală, în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare sau în cadrul unor proiecte de voluntariat de 
anvergură locală și naţională. 

A educa tânăra generație în spiritul valorilor morale și implicării civice înseamnă a crește 
în iubire, prețuire, toleranță și respect față de semeni. În acest sens, la nivelul Școlii Gimnaziale 
“Miron Costin” din Galați,  a fost inițiat un proiect educațional  de voluntariat întitulat:“Implicare 
și generozitate!”, care și-a propus organizarea și desfășurarea unor activități  de voluntariat în 
parteneriat cu Căminul pentru persoane vârstnice “Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt” din Galați, pe 
durata unui an școlar și obţinerea de fonduri necesare susţinerii activităţilor propuse.  

Acest proiect și-a propus crearea cadrului necesar cunoaşterii şi implicării comunității locale, 
a elevilor, profesorilor în acțiuni și activități  de voluntariat în vederea dezvoltării spiritului de 
solidaritate, loialitate și dragoste față de bătrânii aflați în cămine pentru persoane vârstnice, 
creşterea respectului faţă de sine și față de aproapele, cultivarea valorilor moral-spirituale și 
educarea elevilor în spiritul de a dărui un strop de bucurie, un prinos de bunătate, o clipă de 
gingășie și un zâmbet de fericire celor care de cele mai multe ori sunt abandonați și uitați de 
familii și chiar de societate, dar care doresc să se știe de ei.  

Elevii și profesorii de la Școala Gimnazială “Miron Costin”, au avut posibilitatea de a 
participa la acțiuni și activități  de voluntariat de susținere materială și morală a celor 85 de bătrâni 
de la Căminul pentru persoane vârstnice “Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt” din Galați,  în cadrul 
cărora au învăţat că a trăi pentru alţii este o virtute, ce trebuie deprinsă prin exersarea faptelor bune 
săvârşite dezinteresat. De asemenea, elevii s-au familiarizat cu modul de viață și nevoile materiale 
și morale a celor aflați în căminele pentru persoane vârstnice. 

În cadrul acestul proiect s-au desfășurat o serie de activități de voluntariat  prin care elevii  le
-au dăruit un strop de bucurie celor din căminul de bătrâni, întrebându-i de sănătate, aducându-le 
vești din afara acestei instituții, petrecând împreună câteva ore. Este trist că mulți bătrâni sunt 
abandonați de copii pe care i-au crescut, i-au educat, iar aceștea ii văd ca pe o povară. Când 
familiile nu-i mai doresc, bătrânii se văd nevoiți să se retragă la cămine pentru persoane vârstnice 
unde își găsesc o nouă casă, mângăiere și bucuria prieteniei. Cu toate că acolo sunt îngrijiți de 
persoane calificate, nimic nu poate înlocui căldura unei familii și este dureros să vezi tristețea unor 
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oameni în vârstă care au fost părăsiși de cei pe care i-au purtat în brațele lor. 
În cadrul acestui proiect s-au desfășurat următoarele activități: „Ne pasă!” - workshop, 

identificarea problemei, organizarea pentru proiect; „Implică-te”- stabilirea sloganului, afişului 
evenimentului, realizarea unui panou cu informaţii despre proiect; „Fii generos!”- concert de 
colinde și oferirea de daruri de Crăciun; „Trilul primăverii!” - atelier de creație: confecționarea de 
felicitări, mărțișoare; „Mărțișorul!” - strângere de fonduri prin acțiunea ”Târgul mărțișorului”, 
acțiune de caritate cu ocazia Zilei de 8 Martie – moment artistic și oferirea cadourilor; 
„Încondeiașul” - atelier de creație: confecționarea de felicitări, ouă încondeiate; „Dăruind, suntem 
mai buni” - strângere de fonduri prin acțiunea ”Târgul de Paști” și oferirea de cadouri de Paști. 

Activitățile proiectului au fost promovate în presa locală,  în cadrul unor expoziții în incinta 
şcolii, pe site-ul și în revista şcolii. 

Proiectul educațional de voluntariat: “Implicare și generozitate!” a contribuit la creşterea 
gradului de adaptabilitate, socializare și integrare în medii și contexte noi pentru fiecare copil 
implicat în proiect, schimbarea în bine a situației psiho-sociale în care se află bătrânii asistați. 

Proiectul a reprezentat acțiuni de voluntariat și implicare civică de succes. Deşi la început a 
pornit cu un număr restrâns de participanţi, treptat s-au implicat tot mai multe persoane interesate, 
care au pus în cugetul și faptele lor dragostea care dăruieşte, care alină şi bucură împărtășită cu 
altul. 

Astfel pentru elevii de la Școala Gimnazială ”Miron Costin” din Galați, acțiunile de 
voluntariat, filantropice, faptele bune în slujba aproapelui sunt manifestări ale unei credințe 
rodnice. Zâmbetele, mulțumirile și lacrimile din ochii bătrânilor sunt doar câteva picături de 
recunoștință care împrospătează inimile copiilor și le dau curaj pentru alte activități de acest gen. 

Întotdeauna, ne îmbogăţim sufletește prin intermediul darurilor binefăcătoare, precum 
iubirea, bunătatea, compasiunea, bunăvoinţa, bucuria. Împărțind aceste daruri cu o mare abnegaţie 
și celor aflați în căminele pentru persoanele vârstnice ne diversificăm puterea de a dărui. Important 
este să arătăm comunității că ne pasă, că dorim să ne implicăm în astfel de acțiuni, iar faptele 
noastre pot fi un model de implicare civică pentru toți semenii. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

Campbell, Ross, Educaţia prin iubire, 2001, Bucureşti, Editura Curtea Veche; 

Oprea, D., Stan, S., Managementul proiectelor, 2005, Bucureşti,SNSPA; 

Neagu I. B., Ghid despre voluntariat pentru adolescenţi, 2015, București, Dilema veche, nr. 

602 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 
„VOLUNTARIATUL – URME PE NISIP ŞI IUBIRE ÎN MIŞCARE” 

 
  Cojocaru Claudiu 

Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa 
Tip: local   
Domeniu: civic, educaţie pentru voluntariat 
Perioada: noiembrie 2018 – aprilie 2019 
Instituţia coordonatoare: Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, judeţul Botoşani 
Parteneri: Primăria com. Manoleasa 
Responsabil: prof. Săndulescu Ion 
Coordonator: prof. Cojocaru Claudiu 
Echipa de implementarea a proiectului: Prof. Mihai Dinu, Lucan Elena, Ilie Mihail 
Datele de contact ale coordonatorului proiectului e-mail: angelycacojocaru@yahoo.com 
 
Grup ţintă/beneficiari: 

         direcţi: 10 elevi din clasa a VI a A, 12 de elevi din clasa a V a 
         indirecţi: ceilalţi elevi, părinţii, cadre didactice ai Școlii Gimnaziale nr.1 Manoleasa, jude-
ţul Botoşani, comunitatea locală din com. Manoleasa 

Scop: Participarea elevilor la activităţile de voluntariat contribuie la dezvoltarea competenţelor 
sociale şi a abilităţilor elevilor, la dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora. 

Obiective: 
Dezvoltarea la elevi a spiritului civic, al toleranţei şi solidarităţii faţă de semenii noştri 
Implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale 
Argument 

Motto: ”FII SCHIMBAREA PE CARE VREI SĂ O VEZI ÎN LUME”  
                                                                                                           GANDHI  
      Implicarea în activităţile de voluntariat dezvoltă celor implicaţi abilităţi şi competenţe 
sociale, cum ar fi spiritul civic, solidaritatea şi toleranţa, încrederea în sine şi în ceilalţi. 
Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de aspectele lumii în care trăieşti şi 
care presupui că nu au nicio legătură directă cu tine. Implicându-ne în activităţi de 
voluntariat ne va face să vedm lucrurile prin ochii celor aflaţi într-o dificultate.  

Resurse  
Umane: elevi şi profesori ai Școlii Gimnaziale nr.1 Manoleasa, judeţul Botoşani 
Materiale: calculator, imprimantă, aparat foto, retroproiector, materiale auxiliare     
consumabile, CD/DVD 
Financiare: resurse provenite de la Comitetul de părinţi de la Școala Gimnazială nr.1 
Manoleasa 

Activităţi (denumire, loc, perioada, responsabili, rezultate aşteptate) 
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Evaluare 
Evaluarea internă 
Numărul de voluntarii înscrişi în proiect 
Evaluare externă:  
Feedback-ul fiecărui voluntar, jurnalul voluntarului 
Diseminare 
Diseminarea proiectului se va face în Consiliul Profesoral, pe site-ul şcolii, în şedinţele Consiliului 
Local. 
Sustenabilitate 
          Valoarea voluntariatului se identifică pe doua dimensiuni: dezvoltarea individuală a elevilor 
implicaţi în activităţi de voluntariat şi dezvoltarea comunităţii locale. Elevii vor dobândi 
cunoştinţe, competenţe şi abilităţi utile pe piata muncii, o oportunitate de învăţare pe tot parcursul 
vieţii, cultivarea încrederii, toleranţei, stimei de sine şi a respectului pentru diversitate. Voluntarul 
poate să soluţioneze unele probleme locale prin cultivarea încrederii, solidaritate, toleranţă şi 
coeziune socială, fiind o formă de cetăţenie activă.  
         Elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Manoleasa vor continua activităţile de voluntariat sub 
îndrumarea cadrelor didactice ale acestei unităţi de învăţământ(activităţi de ecologizare, colecte 
pentru persoanele în etate şi pentru familiile cu mulţi copii). 

Nr
. 

crt 

Activitatea Grup ţintă Termen Responsabil Rezultate Observaţii 

1. Voluntariatul, un 
mod de 
dezvoltare a 
personalităţii 

-Elevi ai 
Școlii 
Gimnaziale 
nr.1 
Manoleasa 

noiembrie 
2018 

Cojocaru 
Claudiu 
Prof. Mihai 
Dinu 

-Creşterea 
interesului elevilor 
faţă de problemele 
din comunitatea  
locală 
-Participarea a 22 
de elevi 
-Înţelegerea 
responsabilităţilor 
ce le revin pe viitor 
elevilor 

Dezbatere pe 
tema 
voluntariatului 
Acţiune de 
formare în 
voluntariat 
  

2. Ziua 
responsabilităţii 
faţă de 
comunitate 

-Elevi ai 
Școlii 
Gimnaziale 
nr.1 
Manoleasa 
-Familii  cu 
mulţi copii 
din 
com.Mano-
leasa 

Decembrie 
2018 

prof. Săndulescu 
Ion 

-Creşterea 
interesului elevilor 
faţă de problemele 
din comunitatea  
locală 
-Manifestarea 
dorinţei de a se 
implica în activităţi 
de voluntariat 
derulate la nivelor 
şcolii şi la nivel 
judeţean 

Colectă şi 
oferirea unor 
ajutoare 
bătrânilor şi 
familiilor cu 
mulţi copii din 
com.Manoleasa 

3. Voluntar sportiv Elevi ai 
Școlii 
Gimnaziale 
nr.1 
Manoleasa 
  

Februarie 
2019 

Prof. Lucan 
Elena 

-creşterea 
interesului elevilor 
din familii 
dezorganizate 
pentru  activităţi 
sportive(lupte 
greco-romane, 
karate, fotbal, etc.) 

Activităţi 
sportive la 
Școala 
Gimnaziala nr.1 
Manoleasa 

4. Voluntar pentru 
un mediu curat 

Comunitatea 
com. 
Manoleasa 

Aprilie 
2019 

Prof. Ilie Mihail -Creşterea 
interesului elevilor 
pentru păstrarea 
unui mediu curat, a 
unei comune 
curate 

Acţiune de 
ecologizare în 
com.Manoleasa 



Școala Gimnazială Nr. 28 Galați / Voluntariada copiilor 2018-2019 

17 

Voluntariatul și elevii voluntari 
 

Profesor învățământ primar Gabriela Dima, 
Școala Gimnazială Nr. 28, Galați 

 
Voluntariatul a devenit un element important în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. 
Pentru școlarii mici înseamnă cultivarea responsabilității și implicare activă, comunicare, 

socializare.  Activitățile  de voluntariat le oferă copiilor prilejul să interacționeze cu ceilalți, le 
dezvoltă spiritul civic și organizatoric,  conduc la creșterea încrederii în sine, cultivarea compasi-
unii, înțelegerii față de semeni. Elevii colaborează, iau inițiativă, devin conștineți de nevoile 
celorlalți, își promovează ideile și se implică în realizarea acțiunilor cu dimanism, în mod plăcut. 
Volutariatul înseamnă, în același timp, apartenența la un grup și ajutor necondiționat oferit celor 
care au nevoie. 

Implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat reprezintă pentru ei o valoare esențială a 
reîntoarcerii în comunitate, care le dezvoltă  abilități sociale importante.  

Cum pot profesorii să dezvolte proiecte de voluntariat cu adevărat semnificative pentru  
elevi? Un prim pas este organizarea unor activități cu voluntari care să le prezinte elevilor proiecte 
realizate de ei, oferindu-le modele pentru a înțelege misiunea unor astfel de acțiuni. Al doilea pas 
este alegerea unei organizații sau a unor persoane care au nevoie de sprijin.  

Câteva idei de acțiuni pe care le putem desfășura cu școlarii mici, care să îi determine să 
implice cu entuziasm și care să le cultive abilități sociale importante în dezvoltarea lor personală: 

Redactarea de scrisori către copii aflați în spitale  
În momente dificile, uneori de cumpănă, o scrisoare, un desen primite de la copii care iubesc 

să răspândească bucuria, încălzesc inima destinatarului. Profesorul poate discuta cu elevii și, 
împreună, stabilesc cum să formuleze gânduri de încurajare pentru copii internați într-un spital 
local. Elevii trebuie ajutați să înțeleagă de ce grupul pe care îl identifică ar putea să se bucure de 
scrisorile lor. Se redactează scrisorile, se realizează desene, făcând din aceste activități momente 
plăcute, în care copiii interacționează și lucrează cu interes. Ei învață compasiunea pentru 
persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate și descoperă că exprimarea acestei stări poate 
fi la fel de simplă ca realizarea unui astfel de mesaj. 

Să ne facem timp pentru bătrâni 
Pentru a aduce bucurie unui bătrân, nu e nevoie să cheltuim bani. Darul pentru ei poate fi puțin 

timp petrecut împreună. O vizită la un centru local pentru bătrâni împreună cu școlari de vârste 
mai mari, poate fi o acțiune care nu presupune cheltuieli. Copiii și bătrânii se pot bucura de o oră 
petrecută jucând cărți, șah sau alte jocuri de masă. De asemenea, copiii pot citi bătrânilor 
fragmente dintr-o carte. Copiii ”învață” empatia, descoperă valoarea ”darului de timp”, 
aprofundând capacitatea de a răspunde la nevoile celorlalți. 

Ajutor pentru animalele din adăposturi 
În orașe există organizații  active, non-profit, care fac eforturi pentru a răspunde solicitărilor 

legate de animalele fără stăpân. Copiii pot afla de la un invitat din partea acestor asociații despre 
cum sunt organizați și despre nevoile animalelor. Se pot organiza vizite la adăpost. Împreună cu 
familiile lor pot dona produse (pături, prosoape pentru așternuturi, mâncare) care să ajute 
animalele din adăpost. De asemenea, voluntarii pot găsi familii care să adopte pisici sau câini de la 
adăpost. 

Șosete și mănuși pentru persoanele fără adăpost  
O colaborare cu Centrul Social de Urgență din oraș este un proiect de conștientizarea socială. 

Împreună cu familiile lor, pot dona șosete și mănuși pentru persoanele fără adăpost. Voluntarii pot 
umple șosetele cu articole de toaletă, gustări, sticle de apă. Este o modalitate de a aduce căldură și 
bunătate oamenilor din centrele sociale. Activitatea de colectare stimulează entuziasmul.  



Școala Gimnazială Nr. 28 Galați / Voluntariada copiilor 2018-2019 

18 

Curățenie în dulapul cu hăinuțe mici, rechizite și jucării 
Unii copii din familii nevoiașe se confruntă cu situații dificile, lipsindu-le lucruri de bază, care 

i-ar ajuta să se simtă confortabil în grupul din care fac parte și să fie mai încrezători. Se poate 
organiza o campanie școlară numită ”Curățenie în dulapul meu”, pentru a colecta haine, jucării, 
rechizite, cărți noi sau puțin folosite. Voluntarii adună pachete pentru școlarii aflați în dificultate, 
alegând să ofere din lucrurile lor aflate în bună stare, care nu le mai sunt de folos. Ei învață 
generozitatea, fiind ghidați să aducă schimbări pozitive în viața celorlalți. 

Donații de carte 
Elevii pot dona cărți noi sau puțin folosite unei biblioteci școlare sau unor școlari care se află 

în dificultate financiară. Activitatea de colectare se poate organiza ca un festival al cărții, cu un 
decor festiv, ceai și prăjituri. Elevii se întâlnesc pentru a sărbători cartea și pentru a dona din 
cărțile lor, pe care, ulterior, o echipă de voluntari le sortează și clasifică. Ei pot înființa în școală 
cutii în care să fie strânse cărți pentru a fi donate.  

Într-un astfel de proiect, se cultivă abilități de organizare, elevii devenind activi și responsabili. 
Clase prietene 
Pentru unii școlari de la sate, sărăcia domestică este un mod de viață. Alteori, dezastre naturale 

duc la situații dificile cu care se confruntă școlile din zonele afectate. Împreună cu elevii și 
familiile lor, se poate organiza o campanie de strângere de fonduri pentru o clasă de copii aflați în 
dificulate. Proiectul debutează cu un brainstorming cu elevii pentru a găsi idei, soluții, astfel încât 
să își susțină  colegii din clasa prietenă. Ei vor descoperi bucuria de a fi generos. 

Donați telefoanele și calculatoarele vechi  
În orașele mari, multe familii trec rapid de la un telefon la altul, folosesc calculatoare din ce în 

ce mai performante, iar pe cele vechi aleg să le depoziteze. Organizarea cu elevii din clasele mai 
mari a unei campanii de renunțare la echipamentele vechi și donarea lor, este un prilej pentru 
aceștia de a experimenta modalități de a ajuta grupurile aflate în dificultate.  

Ajută planeta 
O activitate de voluntariat îndrăgită de elevi este cea de constituire a unui grup de elevi 

voluntari care să se implice în activități de plantare a copacilor sau de curățare a unui parc, în 
parteneriat cu organizații care se ocupă de protejarea naturii. Elevii vor învăța că acțiunile pentru 
un mediu curat ajută la sănătatea și prosperitatea lumii noastre. 

Sunt multe exemple de proiecte de voluntariat care dau posibilitatea elevilor să cunoască 
oameni din domenii variate, să colaboreze, să se împrietenească, să fie activi, să devină  responsa-
bili, răbdători, înțelegători, generoși, să manifeste grijă și respect pentru cei din jur.  
 Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii și 
adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. Valoarea 
activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de 
astăzi.  
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PROIECT PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

„Împreună pentru o lume mai bună!” 
 
 

Prof. Gorescu Carmen  
Prof. Mandache Monica-Cristina                                   

INSTITUȚII IMPLICATE ÎN PROIECT: 
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni 
Fundația Agents of Change” Podriga 
SCOPUL PROIECTULUI: 
Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor 
implicați: decidențe, oameni ai școlii, elevi, reprezentanți ai Fundației „agents of Change”. 
Promovarea dialogului și a comunicării între elevi și beneficiarii Fundației „Agents of Change”. 
Inițierea elevului în diverse acte de caritate și voluntariat, de a-i forma o personalitate complexă, 
de a-i ocupa timpul liber în mod util și plăcut. 
ARGUMENT: 
 Apartenența elevului la o identitate locală și națională trebuie să-l responsabilizeze în 
cunoașterea problemelor unor persoane abandonate de familiile lor și încercarea de a-l ajuta 
acordându-le puțin din timpul lor liber, ajutându-l să nu se simtă singuri pe lume. Concepută ca o 
activitate extracurriculară, aceasta poate avea efecte benefice asupra elevilor care derulează 
activități de timp liber și poate fi o opurtunitate de formare și dezvoltare a unei prietenii de durată 
între școală și arealul înconjurător. 
OBIECTIVE: 
Cultivarea sentimentului de a fi util 
Conștientizarea și responsabilizarea elevului la nivelul comunității locale prin implicare activă și 
directă 
Ocuparea timpului liber cu activități de tip recreativ, informative, menite să valorifice 
disponibilitățile elevilor în diverse domenii. 
GRUP ȚINTĂ: 
Elevii Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni  ( Clasele a XI-a D- diriginte Monica Mandache 
și a IX- B-diriginte Carmen Gorescu) 
Beneficiarii Fundației „Agents Of Change” 
LOCUL DESFĂȘURĂRII: 
Sediul Fundației „Agents of Change” Podriga 
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni 
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 
mai 2017-iunie 2019 
BUGET: 
autofinanțare 
sponsorizări 
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       CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
 

 
 
 
MODALITĂȚI DE EVALUARE: 
creații literare și artistice 
portofoliul 
analiza activităților 
DISEMINARE: site-ul școlii, revista Ani de liceu, presa locală, pliante 

Nr. 
Crt
. 

DENUMIRE ACTIVITATE PERIOADA 
DESFĂȘURĂRII 

RESPONSABILI 

1. Înființarea Clubului de voluntariat 
Voluntarii LTD.M.C    - invitat special 
Dr. Alison Butcher 

Mai 2017 Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

2. Vizitarea sediului Fundației „Agents of 
Change” din Podriga, cunoașterea 
angajaților și a beneficiarilor 

  Dr. Alison Butcher 

Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

3. Discuții, activități diverse cu 
beneficiarii fundației 

Septembrie-
noiembrie 2017 

Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

4. „Iată vin colindătorii!” Decembrie 2017 Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

5.  Confecționarea de mărțișoare – elevii 
împreună cu beneficiarii 

Februarie 2018 Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

6. * Martie-Ziua femeii Martie 2018 Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

7. „Încondeierea ouălelor de paști!” Aprilie 2018 Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

8. „Avem grijă de mediul în care trăim!” Mai-iunie 2018 Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

9. Discuții, activități diverse cu 
beneficiarii fundației 

Septembrie –
noiembrie 2018 

Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

10. „Împreună împodobim bradul!” Decembrie 2018 Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

11. Februarie- luna dragostei Februarie 2019 Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

12. „Mărțișorul” Martie 2019 Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

13. Obiceiuri pascale Aprilie-mai 2019 Monica Mandache 

Carmen Gorescu 

14. Evaluarea activităților desfășurate/
Analiza SWOT 

Iunie 2019 Dr. Alison Butcher 

Monica Mandache 

Carmen Gorescu 
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Impresii ale elevilor în urma vizitei l 
 O admir pentru tăria de caracter pe care şi-a păstrat-o. Treptat, i-am aflat şi povestea.  Cu ochii în 
lacrimi ne-a relatat toate întâmplările prin care i-a fost dat să treacă, dar mândră totuși, căci ani de 
zile a servit cafeaua la profesori – în pauza mare. Munca a fost totul pentru ea, i-a umplut timpul, 
zilele de-a lungul anilor și i-a dat un sens și o liniște pe care cu greu oamenii și le mai găsesc în 
zilele de astăzi.                                                                      Scumpieriu Andrei-George 

                                                                                                                                Clasa a-X-a B 
Avem cu toții drepturi, dar oare nu uităm și de obligații? Astfel, revin la draga d-na Maria, o 
doamnă singură, ce-l iubește pe Dumnezeu, care a muncit o viață întreagă domeniul medical, fiică 
a doi țărani simpli, onești și responsabili. E uimitor cum a trecut timpul peste ea, câte povești îmi 
împărtășește cu atât de multă iubire și claritate, parcă mai ieri s-au întâmplat. Unii ar fi invidioși să 
știe tot ce a trăit.                                                                Pintilei Raluca Petronela                                         

                                                                                                                                   Clasa a-X-a B               
Mică de statură, cu un trup firav şi obosit, un zâmbet trist, cu un iz de amărăciune conturat în 
colţul gurii. Am intrat în camera de la unitatea de asistență Medico-Socială unde, cu o energie 
surprinzătoare doamna Catinca ne-a invitat să luăm loc alături de dânsa. A fost foarte discretă în 
ceea ce o priveşte, în schimb ne-a pus foarte multe întrebări şi ne-a rugat să-i povestim despre noi. 
Îmi amintesc că în drum spre casă m-am gândit foarte mult la dumneaei şi cum e să trăieşti singur, 
mai ales în preajma sărbătorilor.                                                          Tanasă Alexandru 

                                                                                                                  Clasa a-X-a B 
Avem cu toții drepturi, dar oare nu uităm și de obligații? Astfel, revin la draga d-na Maria, o 
doamnă singură, ce-l iubește pe Dumnezeu, care a muncit o viață întreagă domeniul medical, fiică 
a doi țărani simpli, onești și responsabili. E uimitor cum a trecut timpul peste ea, câte povești îmi 
împărtășește cu atât de multă iubire și claritate, parcă mai ieri s-au întâmplat. Unii ar fi invidioși să 
știe tot ce a trăit, această minune de femeie și cum încă reușește să facă față lumii prezente. Dar îi 
este greu, vârsta își spune cuvântul și ea, are nevoie să fie ascultată. Toate amintirile ei sunt pe 
pereții camerei, poze, icoane, și ea vorbește cu ele, le mângâie și le sărută cu o căldură de 
nedescris, și e poate ceea ce îi dă puterea să plângă și să râdă, căci viața ei e ca un film.                                
Curelariu Cristian-Radu 

Clasa a-X-a B 

 
Avizat,                                                                                    Avizat, 
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”                                   Fundația „Agents of Change” 
Director, prof. Cristina Chiorescu                                     Președinte Dr. Alison Lilli Butcher 

Avizat, 
Consilier educativ, 

Monica-Cristina Mandache 
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Voluntar pentru mediu 
                                                                  

                                                                                                     prof.  Hele Rodica  
      dir.adj. prof. Rada Daniela 

                                                                                           Şcoala Gimnazială ,,Nicolae 
Popoviciu’’Beiuş 

  
  Trăim în secolul vitezei, în care nu mai avem timp de nimic, toți suntem prinși de propria  
persoană, de noi înșine,  de multe ori  nu mai avem timp să ne uităm la ce se petrece în jurul nos-
tru, atât cu semenii noștri, cât și cu mediul înconjurător, care asigură tot ceea  ce îi este necesar 
omului. Voluntariatul ne privește pe toți, de la mic la mare, dar este foarte important în anii de 
școală, întrucât atunci se formează personalitatea elevilor și se acumulează cunoștințe. În acest 
context școlii îi revine importantul rol de a sensibiliza sufletele curate ale copiilor şi de a-i face să 
înţeleagă cât de importantă este pentru toţi sănătatea mediului şi totodată să-i determine să ia atitu-
dine şi să se implice în activităţi de protecţie şi ecologizare a mediului, prin activități de volunta-
riat. Dascălilor le revine sarcina de a-i  învăţa pe copii să înţeleagă şi să iubească  natura, să-i  
pătrundă tainele şi să o protejeze, să urmărească formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice a  
copiilor, să-i sensibilizeze pe copii cu privire la tot ceea ce ne înconjoară și să-i determine să se 
implice.Educatorii pot folosi o varietate de metode începând cu explicaţia, exerciţiul, jocul de rol, 
având  un impact deosebit asupra elevilor, fiind puşi în situaţia de a juca tot felul de roluri şi de a 
înţelege mai bine importanţa implicării tuturor. Participarea la diferite concursuri, de desene, afişe, 
postere, creaţii literare pun elevii, în situaţia de a conştientiza gravitatea situaţiei, în ceea ce 
priveşte sănătatea pământului şi implicit sănătatea omului, căci pământul poate exista fără om, dar 
omul fără pământ nu poate supravieţuii. Problematizarea, altă metodă care determină elevii, să 
gândească în viitor şi să caute soluţii la probleme.  Prin  toate  activităţile  pe  care  noi  le  
desfăşurăm  îi  facem  pe  copii  să  înţeleagă  că  mediul  înconjurător este casa noastră, iar viitorul 
în ceea ce privește supraviețuirea și sănătatea noastră depinde de noi toţi, de modul în care ne  
implicăm în protecţia mediului. 

Implicarea directă însă este cea mai importantă şi ea se poate face în şcoală prin implicarea 
elevilor, în tot felul de acţiuni ce privește voluntariatul în domeniul protecției mediului. Cu ocazia 
unor ieşiri în natură, a unor excursii, copiii pot fi sensibilizaţi şi implicaţi în acţiuni de ecologizare.  
 În școala noastră se fac tot felul de activități de voluntariat, în ceea ce privește protecția 
mediului, prin activități de curățenie, atât în școală și în spațiul din 
jurul ei, cât și în localitatea unde este școala și unde trăim.  n fiecare 
an în cadrul săptămânii Școala altfel am organizat cel puțin o 
activitate de voluntariat pentru mediu, prin care am urmărit 
sensibilizarea elevilor, în ceea ce privește problemele de mediu și 
formarea deprinderii de a păstra mediul curat. Una dintre activitățile 
din cadrul acestei săptămâni,  
din anul școlar 2016-2017 a fost activitatea intitulată:,,Natura - darul 
lui Dumnezeu pentru oameni’’. 

În cadrul activității au fost implicați elevii din două clase, aceștia participând cu multă 
plăcere și determinare la activitatea de ecologizare desfășurată în curtea școlii și în împrejurimile 
ei. Înarmați cu mănuși și saci menajeri am reușit să ecologizăm cur-
tea școlii, dar mai ales spațiul verde din apropierea școlii. 
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Din dorința de a trăi într-un mediu sănătos și în ideea că îi vom conștientiza pe elevii noștri să 
se implice în activității de voluntariat pentru mediu, în anul școlar 2016-2017  am derulat un 
Proiect județean intitulat : ,,Prietenii naturii ”, în cadrul căreia au fost implicați elevii din șapte cla-
se de la noi din școală împreună cu diriginții lor, dar și elevii școlilor partenere.  În cadrul proiec-
tului  am urmărit : 

-formarea unui comportament ecologic adecvat.  
-abordarea temei „Natura” în cadrul diferitelor                    
 arii curriculare.                                 
-creșterea calităţii educaţiei prin diseminarea  
exemplelor de bună practică și realizarea unor  
parteneriate între instituțiile implicate.                                                                    
-identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii.  

 
Pentru a-i învăța pe elevi să iubească natura, trebuie să-i determinăm pe aceștea să înțeleagă 

atât cu mintea cât și cu sufletul, că natura este darul lui Dumnezeu pentru om și că ne este prietenă, 
că am primit-o curată și așa trebuie să o lăsăm generațiilor viitoare. 

În localitatea noastră ca de altfel în multe localități din țara noastră activează Asociația Habitat 
pentru Umanitate, care pe lângă foarte multe activități de voluntariat în ceea ce privește construirea 
de case pentru cei care au nevoie, fiind iubitori de oameni, dar și de natură, se implică și în acțiuni 
de voluntariat  pentru mediu. Astfel am avut prilejul și onoarea în același timp, ca alături de acești 
oameni minunați care coordonează această asociație să particip cu clasa la care sunt dirigintă și 
alături de alți colegii profesori și elevi de la noi din școală la o activitate de voluntariat, în cadrul 
proiectului ,,Ziua curățeniei la Beiuș”, ajutând la ecologizare orașului, mobilizând și îndrumându-i 
pe tineri la această activitate. 

Am desfășurat activități de voluntariat, prin implicarea elevilor în activități de ecologizare, 
cum ar fi de  Ziua mondială a apei, 22 martie și   Ziua mondială a mediului înconjurător, 5 iunie.    
         

Anul acesta am participat alături de mai mulți colegi profesori din școală  și de foarte mulți 
elevi  la Proiectul de voluntariat ,,Let,s do it! România!” tot cu scopul de a menține mediul curat și 
de  a-i educa pe elevi în spiritul dragostei față de natură și față de tot ce este frumos.  
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Proiect de voluntariat  „Dăruind zâmbete” 
 

Marinescu Ana-Maria, Şcoala Gimnazială Nr. 28, 
Galaţi 

    
Motto: 

"Când dai, la început dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce eşti."  
(Părintele Arsenie Boca) 

Argument 
 
 Fiecare copil este unic, are valoare inestimabilă, capacități și posibilităţi diferite de 
dezvoltare. Recunoaşterea particularităţilor fiecărui copil impune răbdare, dragoste și ne obligă în 
egală măsură să oferim oportunități de dezvoltare într-un mediu stimulativ și afectiv. 
 Într-o societate din ce în ce mai problematică şi mai vulnerabilă din toate punctele de vedere, 
din anul 2012, în Galaţi, funcţionează o asociaţie non-guvernamentală înfiinţată de un cadru 
didactic, care are convingerea că prin dragoste și dăruire poate schimba viitorul unor copii.   

Am avut onoarea să descoperim oameni minunați dedicați trup și suflet în educarea și 
recuperarea prin tehnici medicale a acestor copii speciali. Din dorinţa de a veni în ajutorul acestor 
copii, sub genericul „Dăruind zâmbete”, „Dăruind zâmbete”, „Dăruind zâmbete”, „Dăruind zâmbete”,  şcoala noastră a dorit să fie aproape de copiii din această 
asociaţie organizând activităţi specifice sărbătorilor de Crăciun și Paște şi o colectă, de jucării, 
rechizite şi cărţi. 

Sărbătorile de iarnă reprezintă un bun prilej de a dărui. Un om care dăruieşte din toată 
inima primeşte în schimb o bucurie de nedescris, deoarece a dărui şi a primi este în firea întregului 
univers.   Nu trebuie să uităm că zâmbetul unui copil minunat va face ca, de sărbătoarea 
Crăciunului, să ne simţim cu toţii un pic mai buni. 

Împreună putem dărui un strop de bucurie şi putem lumina Crăciunul unor copii minunaţi! 
  
Scopul  

Educarea si promovarea spiritului de solidaritate, a comunicării, a acţiunilor filantropice si a 
unui comportament nobil in rândul elevilor mici si a tinerilor faţă de persoanele aflate în 
situaţii defavorizate  sau situaţii de risc; 

Formarea si dezvoltarea sentimentelor de dragoste , compasiune,de preţuire şi respect pentru 
copiii dezavantajaţi şi a spiritului de echipa pentru un scop nobil; 

 
 Obiectivele specifice ale proiectului 

Cultivarea spirtului civic, social-filantropic-caritabil în rândul elevilor; 
Implicarea copiilor, a comunităţii în acţiuni practice, de voluntariat şi  stimularea    

sensibilităţii faţă de copiii cu probleme majore; 
Stimularea participării responsabile a elevilor în relaţii stabilite cu copiii defavorizaţi,dovedind 

o atitudine de înţelegere,prietenie,acceptare şi respect; 
Îmbunătăţirea deprinderilor de comunicare,relaţionare şi prietenie in contexte noi; 
 

Grup Ńintă:Grup Ńintă:Grup Ńintă:Grup Ńintă:    
      Elevii claselor I E,  a III-a C, a IV-a D 

Beneficiari:Beneficiari:Beneficiari:Beneficiari: 
       direcţi: elevii implicaţi in activitati,copiii defavorizaţi 
       indirecţi: profesorii care îndrumă elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect, 
pǎrintii,comunitatea locală prin familiile elevilor implicaţi în proiect 
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Resurse:Resurse:Resurse:Resurse:    
Umane:Umane:Umane:Umane:    

Cadre didactice (profesori înv. primar, profesori de gimnaziu/de liceu) 
Preşcolari/elevi/liceeni din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial și liceal 
Reprezentanţi ai instituţiilor partenere 

Materiale:Materiale:Materiale:Materiale:    
Materiale necesare unor activităţi: fişe, coli A3/A4, markere, etc. 
Calculator, videoproiector, imprimantă, cameră foto digitală, consumabile 
Lucrări originale confecţionate de către copii, cadre didactice 
Diplome pentru preşcolari/elevi/liceeni/cadre didactice 

Financiare:Financiare:Financiare:Financiare:    
Contribuţii ale cadrelor didactice/sponsori 

SpaŃiale:SpaŃiale:SpaŃiale:SpaŃiale:    
          ●  laboratorul de fizică/ sălile de clasă/grupă ale cadrelor didactice implicate în 

proiect 
          ●   curtea instituţiei de învăţământ 
          ●   sediul Asociatiei 

InformaŃionaleInformaŃionaleInformaŃionaleInformaŃionale    

                                    ●  pliante, afişe, broşuri, spoturi publicitare 
          ●   CD-uri, prezentări Power Point 

Site-uri de socializare 
 

Durata proiectului: septembrie - iunie  

Rezultate aşteptate: 

-creşterea stimei de sine în rândul elevilor; 
- întărirea parteneriatului şcoală-comunitate locală 
-implicarea continuă a copiilor în realizarea activităţilor propuse. 

 
Activitatea nr. 1: 
Tema/titlul activităţii: Lansare proiect educaţional « Dăruind zâmbete” 
Data/perioada de desfăşurare: noiembrie  
Locul desfăşurării: şcoală 
Participanţi: cadrele didactice şi părinţii elevilor claselor I E, III C, IV D 
Responsabili: Directorii Şcolii şi coordonatorul proiectului, cadrele didactice  implicate 
Descrierea activităţii:  

- lansarea proiectului în cadrul şedinţei cu părinţii; 
  - solicitarea implicării  lor  în proiect ; 
  - anunţarea partenerilor ; 
  - stabilirea responsabilităţilor; 
 -  sensibilizarea părinţilor  în susţinerea unor astfel de activităţi 

Modalitatea de evaluare: fotografii, proces verbal 
Activitatea nr. 2:   
Tema/titlul activităţii: Încheierea acordurilor de parteneriat cu instituţiile implicate  
Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 
Locul desfăşurării: sediul instituţiilor implicate 
Participanţi: cadrele didactice ȋnscrise ȋn proiect 
Responsabil/i: coordonatorul proiectului, coordonatorii de la nivelul instituțiilor ȋnscrise 
Descrierea activităţii: Fiecare cadru didactic care realizeazǎ activitǎți de voluntariat cu elevii pe 
care ȋi conduce completeazǎ acordul de parteneriat. 
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Activitatea nr. 3:  
Tema/titlul activităţii: Spectacol caritabil „Dăruind zâmbete” 
Data/perioada de desfăşurare: decembrie 
Locul desfăşurării: Teatrul Muzical “Nae Leonard” 
Participanţi: cadrele didactice şi preşcolarii/elevii/liceenii înscrişi în proiect, invitaţi din 
comunitatea locală 
Responsabil: cadrele didactice coordonatoare ale claselor participante 
Descrierea activităţii: Cadrele didactice implicate în proiect vor realiza activităţi artistice şi 
creative (obiecte decorative de iarnă) cu elevii. Vor organiza un spectacol caritabil cu elevii, vor 
invita părinţii, personalităţi din comunitatea locală. Banii strânşi din vânzarea obiectelor  vor fi 
donaţi Asociaţiei.  
Modalitatea de evaluare: fotografii, procese-verbale 

 
Activitatea nr. 4 
Titlul activităţii:” Paştele-sărbătoarea înnoirii sufleteşti” 
Data/perioada de desfăşurare: Aprilie 2017 
Locul desfăşurării: şcoala 
Descrierea activităţii: atelier de lucru prin confecţionarea unor obiecte decorative şi felicitări, 
expoziţie cu lucrările  elevilor şi valorificarea lor în scopuri caritabile, oferirea de daruri şi  
felicitări, realizate de elevii claselor implicate, activitate de interacţiune pentru iniţiere în tehnica 
QUILLING, în centru  
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: expoziţie cu lucrări, proces verbal 
 
Activitatea nr. 5 
 Titlul activităţii.”1 iunie- Ziua tuturor copiilor” 
 Data/perioada de desfăşurare: iunie 
 Locul desfăşurării: şcoala 
 Descrierea activităţii: -  pregătirea   unor mici surprize (jucării, rechizite, 
carti),  pentru  partenerii noştri de proiect. Elevii vor merge să le dăruiasca şi să se joace cu copiii 
din centru;  
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: feedback 
 
Activitatea nr. 6 

-Întocmirea portofoliilor- raport final referitor la acţiunile desfăşurate, evaluarea finală şi  

concluzii, 

- îmbogăţirea materialelor realizate (pliant,  panou) cu aspecte privind   acţiunile desfăşurate după 
momentul realizării lor 
-redactarea diplomelor pentru participanti şi a scrisorilor de mulţumire 
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI ÎN ȘCOALĂ 
 
                                                                        Prof. MIRON NELA 
                                                                Școala Gimnazială,,Sf.Maria,,Botoșani 
                                                              -Grădinița ,,Licurici,,Botoșani-structură 
                                                                       Prof. MIRON IOAN 
                                                 Școala Profesională Specială ,,Sf.Stelian,,Botoșani 
 
            Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este eti-
mologia acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în 
franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform 
explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în 
mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”.  
Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 
timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură  financiară. Voluntariatul 
reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de ser-
viciul adus aproapelui, de ataşamentul faţă de celălalt, acesta fiind un deziderat 
internațional.Misiunea grădinitei, a şcolii, a dascălilor ei este de a promova o cetăţenie activă, de a 
educa tineri deschişi, responsabili, foarte implicaţi, care să-şi dea timpul, abilităţile şi cunoştinţele 
lor în beneficiul altora, care să se dedice unei cauze nobile, obiectiv marcant al învățământului într
-o Românie ce aparține Uniunii Europene.  Voluntariatul în şcoală este un prim pas în conştienti-
zarea tinerilor de rolul lor în societate, de importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni 
ca el.Voluntariatul în şcoală este o activitate de pe urma căreia adolescenţii au multe lucruri de în-
văţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc.este soluţia pentru o dez-
voltare complexă a adolescentului.Acum, mai mult ca oricând, voluntariatul în şcoală ocupă un loc 
destul de important.ONG-uri, Fundaţii, proiecte au la bază idea de voluntariat. Ideea de voluntariat 
este privită pe de o parte ca activitate extraşcolară ,o activitate care să ajute la ocuparea timpului 
liber dar şi a formării adolescentului ca persoană, şi pe de altă parte voluntariatul privit ca acumu-
lare de experienţă de muncă, factor de responsabilitate şi maturitate.Voluntariatul înseamnă să so-
cializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dra-
goste.Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe so-
ciale.Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală.A trezi şi a 
dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una dintre sarcinile de 
seamă ale cadrelor didactice. Trebuie să reuşim să transformăm valorile sociale în principii de con-
duită personală.Motivul pentru care un adolescent doreşte să fie voluntar ţine de socializarea cu 
diferite persoane, în mod direct, de exercizarea drepturilor de lider (în tabere sau grădiniţe), este o 
experienţă nouă din care ai de învăţat multe lucruri, este o ocazie să ai un cuvânt de zis. Privită din 
perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor principali ai 
educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin recip-
roc, în care rolurile de voluntar şi beneficiar sunt pe rȃnd asumate de fiecare dintre ei.  
O comunitate care susţine dezvoltarea actului educativ din şcoală, va beneficia ulterior de gen-
eraţii de profesionişti, de actori sociali implicaţi, activi şi capabili de schimbare; pe de altă parte, 
acţiunile de voluntariat ale instituţiilor şcolare şi reprezentanţilor lor de a răspunde nevoilor comu-
nităţii, vor contribui la rezolvarea problemelor actuale ale societăţii.Se constată că rezultatele unor 
astfel de acţiuni voluntare nu sunt temporare sau imediate, ci, abordate pe termen lung, vizează 
dezvoltarea durabilă atȃt în spaţiul educaţional, cȃt şi în cel social. Se știe că voluntariatul este un 
element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia 
este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se 
adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea 
de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 
inițiativă, responsabilitate și dinamism.  
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Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți 
pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține 
abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), de-
venind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Voluntariatul are extraordinare 
valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea 
de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la 
situaţii generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice 
specifice, fie că vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe 
care apoi le translatează în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă 
potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii 
şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl 
face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în sine al acesteia. Prin volun-
tariat, elevul:  îşi creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viaţa;  învaţă să apre-
cieze lucrurile pe care le au şi le găseşte o altă utilitate; îşi setează obiective mai realiste în viaţă;  
capătă abilităţi de comunicare şi abilităţi de relaţionare socială care îi vor ajuta pe viitor, şi chiar în 
cariera lor profesională;  poate descoperi înactivităţile de voluntariat realizate, hobby-uri şi îşi 
poate forma orientări profesionale pe aceasta linie;  îşi formează abilităţi de lider, dobândind o ca-
pacitate mai bună de a lua decizii;  îşi formează prieteni noi;  îi creşte încrederea în sine şi se simte 
util societăţii;  îşi petrece timpul într-un mod plăcut, învăţând lucruri noi, în acelaşi 
timp.Voluntariatul, privit din perspective celor enumerate mai sus, poate fi considerată ca făcând 
parte din educaţia non-formală.Încă de la grădiniţă, apoi la şcoală, în liceu, copiii şi tinerii adoles-
cenţi trebuiesc îndrumaţi, educaţi în spirit civic, prin diverse acţivităţi extracuriculare, prin 
proiecte realizate în strânsă legătură cu ONG-urile.Cadrul didactic prin însăşi exemplul lui, le 
deschide inima, le formează deprinderi şi le educă gândirea, copiilor. Copilul/tânărul adolescent cu 
cât va fi lăsat să observe, să cunoască, să exploreze, şi cu cât va fi învăţat de mic că este important 
să îi ajuţi pe alţii, să te implici în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii 
beneficii materiale, cu atât el va tinde sa introducă idea şi dorinţa de voluntariat in viata lui. Viz-
itele la centre de copii sau de bătrâni, spectacole caritabile, târguri caritabile cu vânzare de produce 
hand-made-uri realizate de beneficiari, şi alte evenimente organizate (în care se pot stânge donaţii), 
pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe copii/şcolari şi tineri adolescenţi, şi de a-i obişnui să 
se acomodeze în rolul de voluntari. Cu cât se începe mai repede în instituţii şcolare să se realizeze 
astfel de activitati, de voluntariat, cu atât copilul/elevul/tânărul adolescent îşi va creiona un traseu 
mai clar în viaţă! Astfel de evenimete şi activităţi civic educative îi formează pe aceştia ca oameni, 
şi îi pregătesc pentru viaţa de adult, câştigând astfel “şcoala vieţii”! În concluzie voluntariatul este 
cea mai simplă activitate pe care o putem face. Voluntariatul înseamnă să îţi dedici o parte din tim-
pul tău altor tipuri de activităţi, fără să fii plătit pentru ceea ce faci. În schimb, ce s-ar putea să nu 
se ştie despre acţiunile de voluntariat este că „răsplata” vine odată cu sentimentul de satisfacţie al 
timpului şi al eforturilor pe care le depune orice persoană doritoare să se implice voluntar. De 
asemneni, voluntariatul deschide noi orizonturi, şi este un prilej bun să: cunoşti persoane noi, să 
stăpâneşti mai bine abilităţile personale, şi nu în ultimul rând, să capeţi experienţa vieţii.Când vine 
vorba despre voluntariat, există poate o singură problemă care pune la îndoială pe cei mai mulţi 
dintre noi, şi anume lipsa timpului. Adăugat la lipsa timpului, lipsa educaţiei atât în familie, cât şi 
în grădiniţă sau şcoală, este   rezultatul “perfect” pentru un eşec al intenţiei de voluntariat. Drept 
urmare, mai avem nevoie să “lucrăm” la o cultura a voluntariatului. Sunt „intenţii” timide de a ini-
ţia şi organiza în grădiniţe, şcoli, licee, ba chiar facultăţi acţiuni de voluntariat, şi chiar se fac spo-
radic, dar  este o nevoie mai mare de astfel de activităţi. 
BIBLIOGRAFIE: 
 •Legea nr. 195/2001 – Legea voluntariatului, Monitorul Oficial nr. 206 din 24 aprilie 2001, art.2;  
•Voluntariada copiilor, Asociația Centrul Educațional ,,Mara’’, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 
Brăila, 2011, pag.27;  
•Eleonora Rădulescu, Anca Tîrcă, Educația civică prin activități extrașcolare cu caracter interdis-
ciplinar, Editura Educația 2000+, București, 2004, pag. 51 
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VOLUNTARIATUL, O LECȚIE DE VIAȚĂ! 
 

 
Prof.pt.înv.preșcolar Angela Nedelcu 

Grădinița cu PP Nr.2 Șimleu Silvaniei, jud.Sălaj 
 
 

Puţini oameni mai ştiu să ofere bunătate celor din jur.Pentru a avea o viaţă frumoasă 
trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, respectul, credinţa, bunătatea.Fără ele nu există 
nimic. Dacă fiecare dintre noi am face cât de puţin pentru schimbare, într-adevăr lumea ar fi mai 
bună.  

Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă 
de multe ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie 
de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul 
civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult 
mai multe aspecte ale lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai 
nicio legătură directă cu ele. 

Există pe lume persoane în situaţii dificile care sunt mult mai optimiste, iubitoare şi mai 
vesele decât noi. Să nu-i respingem pe cei care nu sunt ca noi, dimpotrivă, să încercăm să-i 
înţelegem şi să învăţăm ceva de la ei, mai ales de la copii.  

Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu 
interacţionăm în mod curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi 
toleranţei. Probabil că mulţi dintre noi nu am observat că rampele de acces, acolo unde există, sunt 
uneori imposibil de utilizat datorită înclinaţiei nepotrivite pe care o au. Implicarea într-o acţiune de 
voluntariat alături de persoane cu dificultăţi de deplasare ne va face să înţelegem problemele cu 
care această categorie se confruntă şi ne va determina să observăm rampele impracticabile, pe care 
până atunci probabil că nici nu le-am remarcat, sau lipsa lor, şi să luăm atitudine în faţa acestor 
probleme. Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi 
să înţelegem şi să observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre 
membrii ei. Am devenit astfel mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele 
societăţii noastre. 

In drumul nostru prin viata descoperim foarte multe lucruri legate de copii si familiile 
acestora, care trăiesc în sărăcie dar se bucură pentru orice lucru pe care alţi copii de seama lor nu 
ştiau să-l facă. Asa învăţam că fiecare copil e preţios, special, chiar dacă diferă ca aspect sau 
comportament .Aceşti copii , prin faptul că există, ne fac pe noi mai sensibili, mai buni, mai 
toleranţi. 

Voluntariatul îi ajută pe oameni să simtă că fac o diferenţă , că au puterea să schimbe 
lucrurile în bine. Important este să ne dorim acest lucru şi s-o facem din tot sufletul. Ceea ce 
trebuie să ştim este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, oricât de mică, la 
lumea care ne înconjoară. Aşa cum am spus, important este să ne dorim! 

Spiritul civic şi încrederea că orice om poate face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales 
dacă lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în 
activităţi de voluntariat. O curte a şcolii năpădită de tufe şi cu gardul căzut se poate transforma într
-o zi într-un loc sigur pentru copii, cu spaţiu de joacă şi teren de sport, prin munca unui grup de 
voluntari şi mobilizarea unor resurse de care comunitatea dispune deja, dar pe care nimeni nu s-a 
preocupat să le mobilizeze şi să le utilizeze. Am înţeles astfel că putem şi noi să facem o 
schimbare, că există resurse şi disponibilitatea de a contribui, că este nevoie de curaj şi de un spirit 
organizatoric care să pună totul în mişcare şi că nu trebuie să aşteptăm totul de la alţii, ci trebuie să 
ne asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la acţiune. 

Chiar dacă sunt foarte mici, copiii preșcolari învaţă să accepte şi să respecte regulile de 
convieţuire în grup, să trăiască în relaţie cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste 
prietenie, toleranţă, armonie, să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul.  
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Cel mai important lucru pe care îl poate oferi activitatea de voluntariat este faptul că îi 
învață pe copii să lucreze în echipă. Copiilor de aceiași vârstă, cu aceleași preocupări, le va face 
plăcere să lucreze împreună. Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie in primul 
rând să-ți dorești lucrul acesta. Ceea ce faci trebuie să vină din inimă șinu dintr-o constrângere 
sau impunere din partea cuiva. Noi, cadrele didactice avem nobila misiune de a-i forma pe copii 
în spiritul acestor valori umane care să le permită o bună integrare în societate. 

Organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii să contribuie, după puterile 
lor, la creșterea calității vieții în comunitatea  în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul 
de vedere al educației pe care o face grădinița. Acestea sunt:împletirea teoriei cu practica, 
preșcolarii constatând că ceea ce învață la grădiniță poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni 
concrete;acțiunile dezvoltă la copii responsabilitatea și sensibilitatea față de semenii lor;se 
creează legături la nivelul comunității;se stimulează gândirea critică;se educă percepția 
multiculturalității; se dezvoltă stima de sine și devotamentul pentru ideile civice. 

Copiii, de cele mai multe ori sunt considerați prea mici pentru a-și asuma responsabilități, 
dar, dacă li se oferă ocazia, ei pot deveni chiar un model pentru cei mari, ca vârstă sau ca statut 
în comunitate.Aceştia sunt creativi, activi, optimişti, visători şi manifestă un entuziasm 
molipsitor, care poate antrena alți membri ai comunității în procesul de schimbare. 

Preșcolarii sunt receptivi la nevoile celor din jur, le place să ajute, să ofere dragoste și 
compasiune.De aceea, în cadrul acțiunilor SNAC, preșcolarii de la grădinița noasră au adunat o 
cantitate impresionantă de fructe și legume pe care au oferit-o copiilor cu posibilități limitate, din 
comunitatea noastră. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fel, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, copiii de la grădinița noastră au adunat jucării și 

hăinuțe pe care le-au donat copiilor unei alte grădinițe din localitate.Toate aceste acțiuni au fost 
primite cu bucurie și entuziasm atât din partea copiilor cât și a părinților. 

O altă formă de voluntariat este cea de dragoste față de mediul înconjurător.Copiii 
preșcolari, au învățat că e bine să iubim și să ocrotim plantele și animalele.Astfel, aceștia au 
participat la o acțiune de igienizare și curățare a malului râului care ne străbate localitatea, a 
parcului orașului și a câtorva străzi lăturalnice.Entuziasmul copilor a fost foarte mare, ei au 
învățat lucruri utile și s-au simțit responsabili. 
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       Este bine ca, de la cele mai mici vârste, copiii să fie educați în spirit civic, să li se explice clar 
importanța lucrului responsabil și bine făcut, să fie educați în spiritul dragostei față de semeni și a 
tot ceea ce ne înconjoară. 

Despre voluntariat nu putem să afirmăm decât că, acesta reprezintă hrana pentru suflet. 
Cele mai câştigate persoane sunt cele care ştiu să dăruiască necondiţionat şi ştiu să aducă bucurie 
în sufletul alora care au fost mai puțin norocoși. Noi, cadrele didactice trebuie să  acordăm o 
importanță deosebită implicării preșcolarilor în acțiuni de voluntariat, învățându-i astfel să le pese 
de problemele comunității, să-și asume un rol activ și să genereze soluții creative la diversele 
probleme cu care se confruntă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 • Legea nr. 195/2001 – Legea voluntariatului, Monitorul Oficial nr. 206 din 24 aprilie 

2001, art.2;   • www.voluntariat.ro;  
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BENEFICIILE VOLUNTARIATULUI  
 
    Prof.înv.primar Nedelcu  Gina 
    Şcoala Gimnazială « Alexandru Vlahuţă » Focşani 
 
            Atunci când ne  implicăm în proiecte in beneficiul unei cauze sau al comunităţii , nu 
contribuim doar la dezvoltarea comunităţii, ci şi la dezvoltarea noastră  personală şi profesională. 
Voluntarii  dăruiesc , voluntarii învaţă, voluntarii experimentează, voluntarii lucrează in echipă. 
A ne implica în activităţi de voluntariat înseamnă a ne dezvolta empatia, sensibilitatea sufle-
tească, dăruirea, atenţia la nevoile celor din jurul nostru.  
 

Cum ne dezvoltăm când ne implicăm în programe şi acţiuni de voluntariat?  
 

 Câştigăm  experienţă de muncă învăţăm lucruri noi şi deprinderi utile; 
Ne  menţinem "în uz" cunoştinte, abilităţi sau vreun talent pe care nu avem ocazia să le 
folosim în viaţa de zi cu zi; 
Suntem mai activi in timpul  liber şi-l petrecem in mod util, provocator şi, de ce nu, dis-
tractiv; 
Socializăm  mai mult: ne facem  noi prieteni, cunoştinte si contacte care ne  pot fi utile 
in viaţă; 
Ne  alaturăm  prietenilor  care sunt deja implicaţi in acţiuni sau programe de voluntariat; 
Dăm înapoi comunitatii si celor din jur o parte din ajutorul primit la rândaul nostru  în 
viaţă; 
Devenim  parte a unei echipe sau organizaţii a cărei muncă şi viziune o respectăm  şi 
vrem  să o sprijinim; 
Dacă tocmai te-ai mutat într-un oraş nou sau ai trecut printr-o schimbare de viaţă, 
voluntariatul te ajută să te conectezi la comunitate şi sa faci tranziţia spre noua ta viaţă; 
Putem  testa practic dacş avem abilitîţile necesare pentru a urma o anumită cariera sau 
pentru o reorientare in carieră; 
Avem ocazia sa ii ajutăm pe cei mai puţin norocoşi ca noi sau, dimpotrivă, putem fi 
alaturi de cei care trec prin aceleaşi probleme ca noi; 
Putem  realiza ceva ce ne-am dorit întotdeauna; 
Avem oportunitatea de a lucra cu o categorie de persoane cu care ne dorim să avem 
contact sau avem ocazia de a intâlni persoane importante din comunitate; 
Învăţăm  sa ne  asumăm o responsabilitate şi să realizezăm ceva cu propriile noastre 
mâini; 
Contribuim la dezvoltarea comunitaţii în care trăim şi  înţelegem  mai îndeaproape prob-
lemele comunităţii în care trăim.. 
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 Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; aşadar, toţi avem ceva 
de pus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau oraşu-
lui în care trăim sau în folosul comunităţii în general. Important este să ne dorim acest lucru şi să 
gasim organizaţia care sa ne ofere oportunitatea de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai 
buna, pentru a fi mai fericiţi şi mai împliniţi.Tinerii îşi pot construi un CV atractiv, testează o 
posibilă carieră  îşi fac contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai presus ajută la crearea unei 
societăţi mai bune în care să trăiască în viitor. Cei de vârsta a treia au posibilitatea să-şi împărtă-
şească experienţa şi au satisfacţia că sunt încă utili. Pentru copii şi adolescenţi e distractiv să facă 
lucruri bune împreună cu prietenii, ei îşi formează astfel deprinderi şi abilităţi adăpostindu-se de 
tentaţiile periculoase ca drogurile, tutunul, violenţa. Ei au astfel şansa de a deveni adulţi responsa-
bili.Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să 
contribuim la crearea ei. Pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume." (Mahatma Ghandi).  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Missoum G.- Am reuşit!, Editura Polirom, Iaşi, 2003  

Theodosiu, D. – Mai aproape de elevi, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972 

Tomşa G.- Consilierea şi orientarea în şcoală, Casa de Editură şi Presă Viaţa Românească, 

Bucureşti, 1999 
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PRIETENIA, UN DAR DE PREŢ-PROIECT DE PARTENERIAT 
EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT 

 
 
Prof.consilier şcolar Olariu Anca Mirabela 

CJRAE Hunedoara-Liceul Tehnologic „Ovid Densuşianu”Călan 

 
 
            În contextul unei societăţi care se schimbă, operând modificări de formă şi de fond 
la nivelul tuturor subsistemelor sale, învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă 
perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective inedite, 
parteneriatul educaţional devine o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educaţiei 
româneşti. 
                 Pentru transformarea parteneriatului în principiu fundamental al reformei 
educaţionale, au avut influenţă factorii sociali în susţinerea educaţiei, ducând la 
descentralizare, consecinţele educaţiei primite de tânăra generaţie asupra societăţii, orientarea 
copiilor într-un univers informaţional dinamic, diversificat şi, uneori, contradictoriu. 
              Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali 
ai demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, 
socio-comportamentală. 

 Colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli este o activitate organizată, susţinută, 
conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii. Aceste activităţi 
întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi 
completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel, experienţa de învăţare non-
formală şi informală întregeşte şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

 Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască 
pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi 
sentimentele prin comunicare verbală, joc sau prin creaţie plastică. 

Cunoaşterea diferitelor aspecte ale vieţii din mediul rural/urban, stabilirea de relaţii de 
prietenie şi colegialitate, între elevii de la şcolile din mediul rural si cei de la şcolile din mediul 
urban sunt argumente ce susţin acest proiect. 

SCOPUL PROIECTULUI: Un parteneriat încheiat între cele trei şcoli 
cu scopul declarat ca elevii să se cunoască între ei,să se ajute şi să desfăşoare activităţi comune. 

-promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcoli şi medii diferite (urban – rural);  
-dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite; 
-stimularea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
a)privind elevii: 
- să se realizeze o intercunoaştere a elevilor prin intermediul produselor activităţilor 

realizate de elevi; 
- să se dezvolte / cultive sentimentul de prietenie între elevii celor două şcoli; 
- să se organizeze activităţi pe diferite teme, cu caracter educativ şi recreativ, pentru o bună 

stimulare şi motivare; 
- socializare prin activităţi practice şi prin joc; 
- să se formeze deprinderi de a relaţiona unii cu alţii, de a se ajuta, a-şi împărtăşi ceea ce le 

place şi de ce le place; 
- să se familiarizeze elevii cu mediul social din afara şcolii; 
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- lărgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adaptări sociale a copiilor: 
- să se discute aspecte legate de prietenie, împărtăşirea acestor sentimente; 
- să se găsească modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor privitoare la 

anumite teme de interes comun (creaţii literare, plastice şi de abilităţi, jocuri); 
- să se desfăşoare activităţi educative în comun, la fiecare dintre şcolile implicate în 

proiect; 
- să fie atraşi şi implicaţi şi alţi factori educativi pentru buna desfăşurare a activităţilor; 
- să se motiveze elevii claselor, prin stimulente atractive şi imediate, pentru a participa la 

concursuri / întreceri cu tematică variată; 
b) privind părinţii: 
- să conştientizeze cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii; 
- să crească implicarea părinţilor în activitatea şcolii, a clasei; 
c) privind cadrele didactice implicate 
- să se familiarizeze cu metode noi de stimulare a interesului elevilor pentru învăţătură şi 

educaţie; 
- să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de metoda proiectelor, ca metodă de lucru în 

sprijinul unui învăţământ de calitate, performant. 
 
RESURSE UMANE: elevi din ciclul primar de la cele trei şcoli partenere; cadre didactice  
părinţi 

RESURSE MATERIALE: 
panouri, coli flipchart, coli A4, creioane colorate,  carioca, markere, calculator, imprimantă, 
hârtie foto, Cd-uri, aparat de fotografiat, diverse materiale folosite la orele de abilităţi practice. 

FINALITĂŢI AŞTEPTATE:  
-formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur; 
-valorificarea şi valorizarea eficientă a resursei umane; 
-formarea capacităţii copiilor de a coopera în cadrul unei activităţi, deprinderea de a lucra în 
echipă, de a oferi şi de a primi sprijin; 
-optimizarea personală ce permite fiecăruia să se autodescopere şi să se autocreeze prin 
întâlnirea cu celălalt; 
-cultivarea sentimentului acceptării necondiţionate, al siguranţei şi al încrederii în sine; 
-formarea motivaţiei pentru activităţi în cadrul grupului; 
-valorizarea copiilor cu CES pentru a le induce sentimentul de utilitate; 
-implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educaţie incluzivă în şcoli, 
abilitarea cadrelor didactice de a construi un mediu educativ care să motiveze copilul în 
procesul de socializare în activităţile desfăşurate 
Activităţi: 
1.Copil ca tine sunt şi eu. 
2. Ne distrăm împreună 
3.Echipa câştigătoare 
4.Copacul cu chipuri 
5.Ce îmi place să fac? 
6.Afişul grupului 
7.Rotaţia desenelor 
8. Cum îl ajut pe celălalt? 
9.Jocuri de energizare 
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Rezultate aşteptate: 
-receptivitate, interes şi implicare activă a elevilor pe parcursul activităţilor la clase 
-obţinerea unui feed-back pozitiv din partea grupurilor ţintă 
-sporirea cunoştinţelor elevilor despre interelaţionare, prietenie, toleranţă, acceptare cu min. 
50% faţă de nivelul iniţial; aprecierea oportunităţii programului de către min. 80% dintre elevii 
participanţi. 
 
Modalităţi de evaluare a proictului: 
_ sporirea cunoştinţelor elevilor despre interelaţionare, prietenie, toleranţă, accepatre cu min. 
50% faţă de nivelul iniţial; aprecierea oportunităţii programului de către min. 80% dintre elevii 
participanţi. 
_calitatea materialelor finale (afise, fotografii) 
_implicarea  şi rezolvarea sarcinilor de către organizatori/cadre didactice participante;  
_interesul elevilor raportat la tema propusă; 
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  ,,Din inimă voluntar’’ 
 

Prof. Olănescu Diana - Rita 
Clubul Copiilor Cehu Silvaniei 

 
 

 

       ,,Dacă vezi un sărac, nu îndemna  

           pe altul să-l miluiască, că e ca și cum ai găsi 

             un bulgăre de aur și ai zice altuia: Ia-l tu.’’   

         

                                                 ~  Sfântul Ioan Gură de Aur  ~ 
           

 

 A devenit deja o frumoasă tradiţie, ca în fiecare an, în cadrul Clubului Copiilor din Cehu 
Silvaniei, să reuşim să organizăm şi să desfășurăm acţiuni comunitare de voluntariat.  

 Acţiunea de voluntariat ,,Din inimă voluntar,, face parte din cadrul Proiectului 
Educaţional ,,Mereu Împreună,, şi se desfăşoară în luna decembrie cu ocazia întâmpinării 
sărbătorii Crăciunului, activitatea de voluntariat fiind desfăşurată la Căminul pentru Vârstnici din 
localitatea Cehu Silavaniei, judeţul Sălaj.  

Pentru acest demers, s-au mobilizat profesori-voluntari dar şi un număr considerabil de 
copii şi elevi înscrişi la diferite cercuri ale Clubului Copiilor Cehu Silvaniei. 

Cadrele didactice împreună cu elevii voluntari, au muncit împreună cu multă dăruire şi au 
realizat dulciuri de casă, de tip turtă dulce sub diferite forme foarte interesante, frumos armonizate 
cromatic, care au fost ulterior dăruite, pentru a aduce un strop de bucurie dulce vârstnicilor din 
Căminul de bătrâni din Cehu Silvaniei. 

Astfel, în luna decembrie 2018, am realizat o activitate caritabilă care a constat în oferirea a 
diferitelor donaţii materiale, alimentare, etc., pregătite cu multă bucurie şi compasiune şi dăruite 
bunicilor care sunt internaţi în acest Cămin pentru Vârstnici.  

Profesorii împreună cu elevii voluntari, s-au deplasat la Centrul de batrâni, unde le-au 
oferit acestora cele pregătite, iar fiecare elev a fost stimulat să se implice cât mai mult şi să 
interacţioneze cu aceştia.  

În acest Centru sunt persoane care nu mai au familii, sau unora le sunt copiii plecati în 
străinătate şi se bucură de fiecare minut petrecut împreună cu noi ca voluntari, aceştia afirmând că 
toţi voluntarii care le calcă pragul, practic le ţin loc de medicamente. 

Copiii voluntari au fost principalii actori in eforturile noastre de a oferi speranţă, ajutor şi 
alinare, aducând un pic de bucurie în viaţa vârstnicilor singuri. 

În această activitate de voluntariat, elevii au avut ocazia excelentă de socializare, de a îm-
părtăşi gânduri preţioase şi de a crea amintiri noi alături de bunici şi de alti voluntari. 
Echipa noastră de voluntari s-a mobilizat in beneficiul vârstnicilor, de a le readuce în suflete bucu-
ria gesturilor simple.       
     

 ,,DIN  INIMĂ  VOLUNTAR’’ 

  Dăruind vei dobândi, 
spune o vorbă din popor 
 

 spune  
   o vorbă din  popor. 
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Experienţa de voluntariat şi timpul  petrecut împreună, ne-a adus tuturor satisfacţia de a 
vedea schimbări reale în bine şi de a crea legături emoţionale puternice cu vârstnicii, aceştia fiind 
încurajaţi că nu sunt niciodată singuri. 

Copiii voluntari au realizat că nu este deloc greu să zâmbeşti unui om trist şi să-i învese-
leşti chipul şi sufletul, nu este deloc greu să oferi o îmbrăţişare unui bunic, o strângere de mână 
unui semen de-al tău mai în vârstă, când îl simţi necăjit, amărât, singur, nu este deloc greu să as-
culţi o poveste de viaţă dacă cineva e dispus să ţi-o spună pentru a-şi deschide sufletul şi inima în 
faţa ta, asta pentru a-l ajuta să-şi păstreze amintirile frumoase. 

Când îi dăm curaj și putere unui bunic deznădăjduit şi bolnav, să continue lupta 
sa,  greaua lui încercare, când îl încurajăm să îşi ducă cu demnitate, cu credinţă  și cu determi-
nare  crucea sa, aducem o mare binecuvântare acelui om. 

De multe ori nu ne dăm seama câtă valoare are pentru un semen de-al nostru mai în vâr-
stă, care se găseşte într-o anumită nevoie, o strângere de mână, un sfat înţelept, un zâmbet, o îm-
brăţişare, o încurajare, un cuvânt dulce care alină durerea sufletului, un gând bun, un gând sincer, 
o rugăciune rostită cu sufletul şi inima noastră, pentru cel de lângă noi.  

Noi, am încercat să dăruim cât am putut din sufletul, din inima noastră, din gândurile no-
astre bune, unor persoane neajutorate, pentru că dăruind iubire în jurul nostru vom fi binecuvân-
taţi şi noi la rândul nostru tot cu iubire.  

Proiectul ,,din inimă voluntar,, s-a încheiat în acea zi, cu diferite momente artistice în 
care s-au cântat colinde de Crăciun, în incinta căminului, cu scopul sărbătoririi împreună cu 
vârstnicii din Centru, minunata sărbătoare a Naşterii Mântuitorului Hristos şi pentru a le bucura 
sufletele şi a le readuce speranţa în inimi. 

Activitatea s-a dovedit a fi un succes, rezultatele aşteptate fiind cele obţinute, în special 
feedback-ul oferit de către cei sărbătoriţi, care au rămas cu un strop de culoare, afecţiune şi 
emoţie în sufletele lor.                     

 
Cu siguranţă toţi cei implicaţi în această activitate de voluntariat, au rămas mult timp în 

gând şi în suflet, cu următorele cuvinte înţelepte din popor:  
 
,,Doar dăruind, vei dobândi şi dar din dar se face Rai!,, 



Școala Gimnazială Nr. 28 Galați / Voluntariada copiilor 2018-2019 

39 

Proiectul  educational -Clubul de Științe  
„PRIETENII  CHIMIEI” 

 

Prof. Oprea Mihaela, Școala Gimnazială Nr.28, Galați 

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasi-
unea pentru științe și tehnologie a copiilor și tinerilor între 6 și 19 ani din județul Galați. Programul 
Științescu este implementat de Fundația Comunitară Galați și este susținut de Romanian-American 
Foundation și parteneri locali. 
 Fondul Științescu doreste   să contribuie la dezvoltarea elevilor din Galați pentru viitor și ast-
fel, încurajeaza  proiectele educaționale care promovează inovarea și creativitatea, implicarea ac-
tivă a elevilor, motivarea și dezvoltarea de abilități mai degrabă decât transmiterea de informații. 
Proiectele propuse spre finanțare  trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: 
-să fie creative și inovative 
-să fie interdisciplinare 
-să implice activ elevii în proiectele desfășurate și, ideal și în echipa de proiect 
-să dezvolte abilități practice elevilor mai degrabă decât transmiterea de informații  
-să vizeze mai ales elevii cu rezultate medii și dezvoltarea de activități care să atragă interesul 
elevilor pentru unul sau mai multe domenii ale științelor exacte 
-sunt încurajate colaborările între școlile din mediul rural și urban precum și între școli și diverse 
alte instituții 
          Proiectul propus s-a derulat in semestrul al doilea al anului scolar 2017-2018 si s-a finalizat 
in primul semestru al anului scolar 2018-2019.Principalele obiective ale proiectului au fost at-
inse ,respectiv  stimularea  curiozitatii şi  a spiritului de observație al elevilor, pentru situații şi 
fenomene din viața lor cotidiană. 
          Activitatile experimentale s-au desfasurat in cele doua laboratoare , de fizica si de chimie ,  
participand elevi atat din ciclul primar ,cat si din ciclul gimnazial. 
          Exemple de  activitati experimentale: 

la ciclul primar 
lampa cu lavă; curcubeul dulce; curcubeul acvatic; baterii electrice (din fructe şi legume, 

sare de bucătărie); să construim un electroscop cu foiţă; celula vegetală la microscop 
(celule din foiţa de ceapă, roşii, ardei gras, sfeclă, plante de acvariu); drojdii şi bacterii 
la microscop (drojdii din drojdia de bere şi bacterii din iaurt, floare de borş, floare de 
murături, floare de varză); balonul acidulat; cum separăm sarea de piper?; electrizarea 
corpurilor (electrizarea apei, electrizarea a două baloane, electrizarea  lemnului, 
electrizarea sticlei) 

la ciclul gimnazial : 
fizica -construirea unui  spectroscop,;construirea unei masinute ecologice;(concurs –

castigatoare fiind masina care parcurge o distanta cat mai mare in linie dreapta) 
construirea unei sere automatizata,folosind placa Arduino. 
chimie-descompunerea termicã a cristalului de piatrã vânãtã; scamatorii colorate; ceaţa; foc 

fără chibrit; focul rece; vulcanul chimic; lumini în eprubetă; generarea tensiunii 
electrice într-un fruct, legumă; identificarea cationilor; obţinerea săpunului în laborator; 
determinarea Ph-ului unor substanţe folosind diferite metode; proprietatea cãrbunilor de 
absorbant al culorii (decolorant); indicator acido bazic din varza roşie; obţinerea 
culorilor steagului României 

 
 Cu ocazia acestui proiect a fost dezvoltat Clubul de ştiinţe cu elevi pasionați de ştiinţe,  club 
care își va continua activitatea și după finalizarea proiectului. Materialele achiziționate prin acest 
proiect pentru experimentele de ştiinţe organizate în şcoală, cele care nu au fost consumate în to-
talitate, vor putea fi utilizate pentru alte experimente . 
           Experienţa acumulată în timpul celor şapte luni ale derulării proiectului ne va ajuta să ne 
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orientam mai repede şi mai uşor în activitatea viitoare. Continuarea proiectului se va centra pe 
sugestiile primite şi pe propunerile inovatoare ale participanţilor la proiect. Pe viitor, ne propunem 
să atragem un număr cât mai mare de elevi care să participe la activităţile proiectului. 
 
 Câteva aprecieri din partea participanţilor la proiect: 
 

Foarte frumos;  
Foarte  interesant;  
A  fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea! Am fost foarte emoţionat! 
Vrem să devenim biologi! 
Vrem să devenim cercetători! 
Mai vrem! 
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Đmportanţa  activităţii de voluntariat                                                                                       
 

                                                                 Prof.Pȃrvulescu Claudia                      
                                                                          Şcoala Gimnazială Oprea Iorgulescu  

                                              Cȃmpulung,Argeș. 
 

 Voluntariatul este o activitate demnă de a fi practicată  și sprijinită in 
școală.Voluntariatul inseamnă să  socializam mai mult,să-i  ajutăm pe semenii noștri  dȃnd 
dovadă de compasiune,inţelegere,dragoste.Prin acţiunile de voluntariat putem obţine  abilităţi și 
cunostinţe noi,dar și competenţe sociale.                                                                                                                      
                Voluntariatul este un element insemnat in dezvoltarea educaţiei și formării profesion-
ale. Criteriul de bază  este responsabilitatea obţinută  efectiv numai prin munca ,din care derive  
respectul,la care se adaugă și alţi factori importanţi, respctiv comunicarea și  socializarea. De 
asemenea ,activitatea de voluntariat presupune interacţiune, spirit civic și organiza-
toric,curaj,incredere,colaborare,iniţiativă,resposabilitate și dinamism.Participȃnd la această  
mișcare ,ȋnveţi să  promovezi intr-o formă creativă ideile  personale  și  să  lupţi  pentru realiza-
rea  lor pană la final. Așadar  prin  acţiuni de voluntariat  poţi dezvolta sau obţine abilităţi și   
cunostinţe noi,dar și competenţe sociale, incredere,solidaritate,toleranţa  devenind  astfel mai  
constienţi de ceea  ce  se  intȃmplă in jurul nostru. A fi  voluntar  inseamnă să dai  dovadă de 
compasiune , de răbdare  si  inţelegere, de  grijă  nemasurată  și de  dragoste pentru  cei  pe care 
ii sprijinim. Voluntariatul, mai exact o muncă fără  plată, ȋnseamnă acumularea de  cunostinţe  și 
experienţe noi. Voluntariatul reprezintă o ajutorare necondiţionată  a persoanelor, vietăţilor, me-
diului.  

Răsplata pe care o primești  in  urma  acestui ajutor pe care  alegi  să  il oferi  nu este  una 
materială, ci una sufletească, un sentiment care te ajută să  te  dezvolţi.Cel mai important lucru 
pe care il poate oferi activitatea de voluntariat este faptul că te invaţă să  lucrezi in echipă. 
Să fii voluntar este un lucru foarte important  atȃt pentru cariera ta, dar mai ales pentru  viaţa 
ta.Vei  ȋnvăţa  lucruri care te  vor ajuta in toate  aspectele  vieţii, lucruri ca  munca  in echipă sau  
resposabilitatea  dar și  compasiunea și  răbdarea  in  tot  ceea  ce  faci .Tinerii au nevoie să se 
implice in activităţi  umanitare  deoarece  ȋi  pregăteste  pentru  problemele  din viaţa peste care 
vor da .Vor  deveni  mai  mărinimosi  și  mai  responsabili. In calitate de cadru didactic,este re-
comandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă  bine din punct de vedere  
sufletește  și de pe urma carora să  beneficieze și alţii.  

Vizitele la centre de copii sau de bătrani, concursuri,baluri mascate și evenimente or-
ganizate la care se pot face donaţii  sunt ocaziile potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi   și a-i 
obișnui să  se acomodeze  in rolul de  voluntari.  

 Prin voluntariat: 
1)  Ȋși creionează mai bine setul de valori dupa care să se  conducă in viaţă.   
2) Ȋnvaţă  să aprecieze lucrurile pe care le au. 
3)  Ȋși seteaza obiective mai realiste in viaţă. 
4) Obţine abilităţi de comunicare și relaţionare socială care ii vor fi utile pe viitor și in cariera 
profesională. 
5) Ȋși  formează abilităţi de lider. 
6)  Ȋși formează prieteni noi. 
7)  Ȋi  crește increderea in sine și se simte util societăţii. 

Voluntariatul poate crea punţi intre generaţii,dar și legături ȋntre oameni.Voluntariatul ne 
face să  redescoperim latura umană din  interiorul  fiecăruia. 
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“DINŢI SĂNĂTOŞI PENTRU UN ZÂMBET FRUMOS”-PROIECT EDU-
CAŢIONAL DE VOLUNTARIAT  

 
 

Prof. Pârliţeanu Alexandru Sabin 
Liceul Tehnologic “Ovid Densuşianu”Călan 

 
 

A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vîrstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă per-
sonală, să se obisnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice 
formării comportamentului igienic. 

Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale 
modului de viaţă cotidian. Deprinderile igienice o dată formate, îi dau copilului siguranţa în acţi-
une, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă.  

Formarea deprinderilor igienice începe din familie, iar tipul de educaţie primit de copii în 
acest sens îşi dovedeşte amprenta în timp. 

Dacă ne întrebăm de la ce vârstă trebuie să ne preocupe îngrijirea dinţilor copilului, răspunsul 
este: foarte devreme! Deprinderile elementare de igienă dentară trebuie imprimate de timpuriu 

pentru a deveni elemente ale modului de viaţă cotidian. Deprinderile igienice dentare o dată for-
mate îi dau copilului siguranţa în acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oare-
care independenţă. 

Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înţeleagă 
de mici că sănătatea dinţilor nu înseamnă numai absenţa cariilor, ci şi un mod de viaţă echilibrat, 
deci un intreg organism sănătos. 

În acest sens, am încheiat un educaţional de voluntariat cu un medic stomatolog pentru a-i în-
văţa pe copii să respecte igiena buco-dentară pentru a avea dinţi sănătoşi şi un zâmbet frumos. 

Am urmărit următoarele scopuri: 
 Transmiterea sistematică a unor noţiuni şi cunoştinţe privind problemele legate de igiena 

dentară; 
 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica igienei dentare; 
 Formarea motivaţiei conştiente de a-şi curăţa dinţii după fiecare masă; 
 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-dentare prin corectarea deprinder-

ilor greşite şi încurajarea celor corecte; 
 Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională. 
Obiectiv general: formarea şi dezvoltarea interesului pentru menţinerea igienei bucale. 
Obiective de referinţă: 
-Să respecte regulile unui periaj corect; 
-Să înţeleagă necesitatea spălării dinţilor după fiecare masă; 
-Să înţeleagă necesitatea curăţeniei dinţilor pentru a avea întotdeauna un zâmbet frumos; 
-Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiidu-le pe cele dăunătoare; 
-Să ştie denumirile dinţilor; 
-Să înţeleagă faptul că este bine să mergem la cabinetul stomatologic pentru control sau atunci 

când avem probleme cu dinţii; 
-Dezvoltarea interesului pentru igiena orală; 
-Dorinţa de a merge periodic la un control stomatologic, 
-Să înlăture frica de a merge la medic stomatologic; 
-Să aibă încredere în medicul stomatologic; 
-Să conştientizeze importanţa unei lucrări stomatologice. 

Grup ţintă: elevii din ciclul primar –clasele pregătitoare, I, a II a, a III a, a IV a  
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   RESURSELE PROIECTULUI: 
-Activităţi derulate cu medicul stomatolog: 
*Cunoaşterea medicului stomatolog 
*Cunoaşterea cabinetului stomatologic 
*Cunoaşterea ustensilelor medicale şi importanţa lor 
*Procedura de igienizare a cavităţii bucale a copiilor  
 
-Activităţi derulate în clase: 
1. Joc de rol. ,, De-a medicul dentist,, 
Descrierea activităţii: Copiii au vizionat materiale PPT cu imagini despre igiena dentară, apoi 

au desfășurat un joc amuzant despre medici şi pacienţi. 
2. Experiment cu ou si otet 
Descrierea activităţii: Copiii au vizionat materiale PPT cu imagini despre igiena dentară, apoi 

au realizat un experiment cu ou şi oţet, pentru a demonstra ce se întâmplă dacă nu ne spălăm pe 
dinţi. 

3.Planşe de colorat 
Descrierea activităţii: Copiii au vizionat materiale PPT cu imagini despre igiena dentară şi au 

colorat planşe specifice . 
4. “Vitamine, vitamine, de la fructe si legume” / “Cum păstrăm sănătatea dinților?” 
Descrierea activităţii: Copiii au vizionat materiale PPT cu imagini despre igiena dentară şi au 

discutat despre alimentaţia sănătoasă. 
5. “Știm să ne spălăm corect pe dinți!” – exersarea corectă a periajului dinților, supravegheați 

și îndrumați de medical stomatolog. 
Descrierea activităţii: Copiii au vizionat materiale PPT cu imagini despre igiena dentară și au 

exersat spălatul pe dinți cu ajutorul mulajelor. 
6.”Ce ne-a şoptit Zâna Măseluţă?” – concurs depoezii, ghicitori, proverbe, zicători despre 

sănătate. 
Descrierea activităţii: Copiii au vizionat materiale PPT cu ghicitori, proverbe și zicători şi au 

făcut concurs de poezii despre dinţi şi ingrijirea a acestora. 
Modalităţi de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului: 
-sporirea cunoştinţelor elevilor despre igiena dentară cu min. 50% faţă de nivelul iniţial; 

aprecierea oportunităţii proiectului de către min. 80% dintre elevii participanţi 
-calitatea materialelor utilizate ; 
-implicarea  şi rezolvarea sarcinilor de către organizatori şi cadre didactice participante;  
-interesul elevilor raportat la tema propusă; 
-încadrarea în timp.  
 

 Impactul implementării proiectului: 
¬ reprezentă o oportunitate de învăţare concretizeazată prin implicarea activă a elevilor; 
¬ participarea elevilor cu mintea, inima şi mâinile în acest demers reprezintă o experienţă de 

natură săi facă conştienţi faţă de problemele de sănătate şi de datoria lor de a deveni activi, im-
plicaţi şi responsabili; 
¬ încurajează iniţiativa şi creativitatea elevilor; 
¬ formează la elevi un sentiment de împlinire, mândrie, autorespect; 
¬ comunitatea şcolară devine mai unită prin faptul că realizarea acestui proiect presupune co-

laborarea membrilor ei; 
¬ şcoala devine mai flexibilă, elevii putând fi capabili să deruleze activităţi în folosul comuni-

tăţii; 
¬ proiectul oferă grupului ţintă şansa modificării mentalităţii şi a consolidării cunoştinţelor 

referitoare la comportamentele sănătoase .   
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Importanța implicării elevilor în activități de voluntariat 
 

Prof. Răducan Monica- Şcoala Gimnazială nr.28 Galaţi 
 

Analizând contextul educațional actual, putem observa faptul ca acțiunile de voluntariat 
proiectate şi realizate la nivelul instituțiilor școlare din România au cunoscut în ultimul timp o 
ascensiune rapidă şi autentică. Majoritatea școlilor au prevăzute în Planurile activităților 
extrașcolare şi extracurriculare numeroase proiecte şi parteneriate care au ca obiectiv 
familiarizarea elevilor cu conceptul de voluntariat, cu specificul şi caracteristicile acestuia, pe de o 
parte, dar şi implicarea lor activă în astfel de activități. 

În ţara noastră, voluntariatul a cunoscut în ultima perioadă o dezvoltare rapidă, debutând cu 
proiectele de la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite 
(educativ, asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, etc). Cadrul legal în care se 
desfășoară  este reprezentat de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 
România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

In scopul înțelegerii sensului cuvântului “voluntar”, am încercat să studiem care este 
etimologia acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, şi alta în 
limba franceză ”volontaire” referindu-se la oameni și la manifestările lor. “Voluntar” denumeşte, 
conform explicațiilor din DEX, –o persoană  “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, 
nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Astfel, activităţile de voluntariat prezintă numeroase beneficii pentru elevii care sunt 
implicaţi în mod activ în aceste proiecte. Voluntariatul îi ajută să socializeze mai mult, să îşi facă 
prieteni, să obțină abilități și cunoștințe noi, dar și noi competențe sociale (aşa-numitele soft 
skills ). Prin acțiunile de voluntariat elevii îi pot ajuta pe semenii aflaţi în situaţii dificile, dând 
dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste.. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi 
practicată și sprijinită în unităţile de învăţământ deoarece facilitează dezvoltarea componentei 
sociale a personalităţii elevilor.. 

Orice participare la activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă 
de multe ori aceasta nu este conştientizată de elevi sau de parinţii acestora. Implicarea în activităţi 
de voluntariat dezvoltă şi consolidează, în acelaşi timp, o serie de abilităţi şi competenţe sociale, 
cum ar fi de exemplu: spiritul civic, responsabilitatea socială, solidaritatea, toleranţa, încrederea,. 
Voluntariatul îl transformă pe elev într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii 
din jurul lui, pe care în mod curent nu le sesizează deoarece, aparent, nu au nicio conexiune directă 
cu ele, oferindu-le posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionează 
în mod curent în activităţile obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei..  

Spre exemplu, implicarea elevilor într-un proiect intitulat; „De la inima la inima…dăruim 
bucurie copiilor” a reprezentat o oportunitate deosebită pentru elevii Scolii Gimnaziale nr.28 
Galaţi să cunoască, să interacţioneze în mod direct  şi să asculte poveştile de viaţă a doi colegi 
proveniţi din medii defavorizate. Mobilizându-se exemplar, sub atenta coordonare şi îndrumare a 
cadrelor didactice, elevii şcolii noastre au pregătit pentru cei doi oaspeţi rechizite, articole de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte , dulciuri şi alte surprize, pe care le-au înmânat personal. De 
asemenea, activitatea având loc în preajma sărbătorii Crăciunului, elevii noştri au prezentat şi un 
scurt program de colinde, pentru a-i încănta pe colegii nou-sosiţi şi a-i ajuta să intre în atmosfera 
sărbătorilor de iarnă. Feedbackul primit din partea elevilor participanţi a fost mai mult relevant: 
impresionați de situațiile dificile în care se aflau cei doi colegi care aveau rezultate școlare 
deosebite , elevii participanți au conștientizat faptul că performanta școlară poate fi realizată 
indiferent de condițiile materiale de care dispune sau nu familia unui elev şi ca există copii care 
merg la scoală în ciuda faptului că familiile lor au posibilități reduse de a-i susține. Dialogul 
stabilit între copii pe parcursul acestei activități a fost real şi autentic, facilitând transmiterea unor 
mesaje de încurajare, susținere şi comunicare pro activă.  
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Iar bucuria de pe chipurile copiilor beneficiari ai acestui proiect a fost greu de descris în 
cuvinte! 

Pe de altă parte, activitatea de voluntariat presupune inițiativă, responsabilitate, 
interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, și dinamism. Participând la 
aceaste proiecte, elevii învaţă să promoveze într-o formă creativă ideile personale și să lupte 
pentru realizarea lor . Așadar, prin acțiuni de voluntariat își pot dezvolta sau obține abilități și 
cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel 
mai conștienți de problemele comunității din care fac parte şi de ceea ce se întâmplă în jurul lor. 

Fiind o activitate non-profit, voluntariatul nu presupune pentru elevi numai o investiție în 
ei înșiși, înseamnă să se conecteze la colectivitate, să socializeze mai mult, să fie activ într-un 
mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajute necondiționat , dăruind-i 
din timpul liber. Astfel se consolidează sentimentul apartenenței la un grup şi individul se 
asociază obiectivelor comune ale acestuia pe parcursul desfășurării proiectelor de voluntariat. 

În concluzie, valoarea activităților de voluntariat desfășurate la nivelul școlilor 
gimnaziale, dar și a voluntarilor proveniți din mediul școlar este incontestabilă în societatea 
românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie implementată la scară mai 
extinsă. Responsabilitatea majoră, însă, le aparține organizatorilor acestei activități de 
voluntariat, care au datoria să ofere experiențe de voluntariat de calitate, să selecteze beneficiarii 
în mod echitabil, să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să realizeze o 
evaluare complexă a impactului activităţilor de voluntariat, pentru a putea furniza argumente 
relevante factorilor decizionali care trebuie să susțină dezvoltarea acestui tip de activitate 
extrașcolară şi extracurriculară.  
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Suflet în dar 
proiect educaţional extraşcolar de voluntariat –  

 
 

prof. Iulia Samson 
Școala Gimnazială Oniceni, județul Suceava 

 
Unitatea şcolară: SCOALA Gimnazială Oniceni 
An școlar: 2017-2018 
Propunător/coordonator: prof. IULIA SAMSON, coordonator Locaţie ShoeBox2017 în cadrul 
Şcolii Gimnaziale Oniceni 
 
Titlul proiectului: „Suflet în dar” 
Categoria în care se încadrează proiectul: Educaţie comunitară 
Perioada de desfăşurare: 29 noiembrie – 22 decembrie 2017 
REZUMATUL PROIECTULUI 

Proiectul îşi propune  formarea  tinerilor în spiritul  realizării activităţilor de voluntariat la 
nivelul şcolii, a comunităţii.  

Acest proiect s-a născut ca urmare a unei invitaţii de a participa la acţiunile campaniei 
naţionale „ShoeBox2017 – Cadoul din cutia de pantofi”, campanie fondată de către Valentin 
Vesa care atât de frumos spune pe site-ul campaniei: „ShoeBox NU este Moș Crăciun, reni și alte 
ființe magice, ci este despre oameni care ajută alți oameni, despre altruism și compasiune.” 
Participarea la activitatea de voluntariat este o provocare prin care vrem să dovedim că şi noi 
putem ajuta. Împreună, diriginte şi elevi, vom dărui cu dragoste din puţinul nostru, pentru a oferi 
cu drag suflet în dar. 

Datoria noastră, a cadrelor didactice, este aceea de a-i învăţa pe elevi, şi implicit pe 
părinţi, să identifice nevoile comunităţii, să se implice în activităţi de ajutorare a persoanelor 
aflate în nevoie şi să ştie cum să se comporte în fiecare situaţie. Pentru a reuşi toate acestea 
trebuie să fim noi, profesorii,  exemple demne de urmat.  

TIPUL ACTIVITĂŢII: Proiect de activitate extraşcolară 
NUMĂR DE ELEVI IMPLICAŢI:  dirigintele clasei şi 23 elevi din clasa a VIII a, 

Şcoala Gimnazială Oniceni, Forăşti, Suceava. 
Obiectivul general /scopul:  
Sprijin umanitar acordat copiilor şi bătrânilor din comuna Forăşti prin participarea la 

campania umanitara ShoeBox2017. 
Obiective specifice ale proiectului: 

Responsabilizarea elevilor, a părinţilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de 
voluntariat; 

Dobândirea unui comportament responsabil faţă de persoanele aflate în dificultate 
Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul 

copiilor şi bătrânilor defavorizaţi;  
Formarea competenţelor de munca în echipă, comunicare, implicare activă;  
Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii elevilor prin realizarea cadourilor în vederea participării 

la campania naţională „ShoeBox2017”.  
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:  

Elevii clasei a VIII-a 
Părinţii elevilor din clasa a VIII-a,  
Copii şi bătrâni din satele comunei Forăşti.   
Durata proiectului: 29 noiembrie – 22 decembrie 2017  
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Descrierea activităţilor 
Activitatea nr. 1 
a. Titlul activităţii: Conceperea proiectului 
b. Data/perioada de desfăşurare: 29 noiembrie 2017 
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Oniceni 
d. Participanţi:  dirigintele şi elevii clasei a VIII-a 
e. Responsabil: prof. Iulia Samson 
f. Beneficiari: dirigintele şi elevii clasei a VIII-a,  
Activitatea nr. 2 
a. Titlul activităţii: Cadoul din cutia de pantofi  
b. Data/perioada de desfăşurare: 4 – 15 decembrie 2017  
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Oniceni 
d. Participanţi: dirigintele clasei, elevii clasei a VIII-a,  
e. Descrieţi pe scurt activitatea: Achiziţionarea produselor de prima necesitate (periuţe de dinţi, 
pastă de dinţi, săpun, şampon, rechizite, jucării, dulciuri, obiecte de îmbrăcăminte), toate noi şi 
care să nu fie perisabile în vederea realizării coletelor destinate persoanelor defavorizate.   
f. Responsabil: prof. Iulia Samson 
g. Beneficiari: copii şi bătrâni din comuna Forăşti 
h. Modalităţi de evaluare: albumul foto al proiectului 
 Activitatea nr. 3 
a. Titlul activităţii: Suflet în dar 
b. Data/perioada de desfăşurare: 18 – 22 decembrie 2017 
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Oniceni 
d. Participanţi: dirigintele şi elevii clasei a VIII-a 
e. Descrieţi pe scurt activitatea: distribuirea coletelor cu produsele donate de către participanţii la 
proiect.  
f. Responsabil: prof. Iulia Samson 
g. Beneficiari: copii şi bătrâni din comuna Forăşti 
h. Modalităţi de evaluare: albumul foto al proiectului 
Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului:  

Stimularea elevilor pentru participarea la diverse activităţi cu scop caritabil; 
Formarea unor atitudini pozitive faţă de voluntariat; 
Încurajarea elevilor pentru  munca în echipă, comunicare, implicare activă 
Implicarea continuă a elevilor în activităţi extraşcolare şi extracurriculare; 
Ridicarea prestigiului şcolii; 

Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului: 
- formularele de contribuţie,  
- participarea activă a elevilor pe tot parcursul activităţilor propuse;  
- albumul cu fotografiile activităţilor;  

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: 
- elevii implicaţi în proiect; 
- cadrele didactice implicate în proiect; 
- părinţii; 
- şcoala; 
- copii şi bătrâni din comuna Forăşti 

Continuitatea/sustenabilitatea proiectului: 

Continuitatea proiectului va fi susţinută prin alte activităţi extraşcolare, prin implicarea activă a 

câtor mai mulţi elevi în proiecte viitoare.  
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Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare:  

 

• https://www.facebook.com/groups/shoeboxromania/ pagina coordonatorilor de 
locaţii  

• https://iuliasamson.blogspot.ro/  

• albumul cu fotografii; 

• prezentarea activităţii în cadrul comisiilor metodice şi a lectoratelor cu părinţii;  

• portofoliu cuprinzând: proiectul, protocoale ale activităţilor derulateâ 
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P R O I E C T      E D U C A Ţ I O N A L 
„OFERĂ-TE  VOLUNTAR ! SCHIMBĂ CEVA!”             

                                 

   Sandu Liliana Cristina, Zamciuc Cristina 
Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani 

 
Tip: local 
Domeniu: civic, educaţie pentru voluntariat 
Perioada: noiembrie 2018 – aprilie 2019 
Instituţia coordonatoare: Colegiul Economic   „Octav Onicescu” Botoşani 
Parteneri: Primăria Botoşani, Căminul de bătrâni Truşesti, DGASPC Botoşani 
Coordonatori: prof. Sandu Liliana Cristina, prof. Zamciuc Cristina 
Echipa de implementarea a proiectului: prof. Sandu Liliana Cristina, prof. Zamciuc Cristina, 
prof. Lupu Gina, prof. Brânza Adina, prof. Ţilică Florentina, bibl. Petrea Luminiţa 
Grup ţintă/beneficiari: 

direcţi: 95 de elevi 
indirecţi: ceilalţi elevi, părinţii, cadre didactice ai Colegiului Economic   „Octav Onicescu” Bo-

toşani 
Scop: Participarea elevilor la activităţile de voluntariat contribuie la dezvoltarea competenţelor 
sociale şi a abilităţilor elevilor, la dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora. 
Obiective: 
Dezvoltarea la elevi a spiritului civic, al toleranţei şi solidarităţii faţă de semenii noştri 
Implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale 
Creşterea nivelului de conştientizare a responsabilităţilor privind activitatea de voluntariat. 
Implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor în activităţi de cunoaştere şi promovare 
a activitatilor si legislatiei in domeniul voluntariatului şi a responsabilităţilor asociate acestora. 
Iniţierea unor activităţi de voluntariat cu caracter permanent la nivelul claselor şi al şcolii. 
Argument 

Motto: ”Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”    
                                                                                                             Gandhi  

 Implicarea în activităŃile de voluntariat dezvoltă celor implicaŃi abilităŃi şi 
competenŃe sociale, cum ar fi spiritul civic, solidaritatea şi toleranŃa, încrederea în sine 
şi în ceilalŃi. Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de aspectele lumii 
în care trăieşti şi care presupui că nu au nicio legătură directă cu tine. Implicându-ne 
în activităŃi de voluntariat ne va face să vedem lucrurile prin ochii celor aflaŃi într-o 
dificultate(copii, bătrâni sau alte persoane adulte).  
Resurse  
Umane: elevi şi profesori ai Colegiului Economic   „Octav Onicescu” Botoşani 
Materiale: calculator, imprimantă, aparat foto, retroproiector, materiale auxiliare     consumabile, 
CD/DVD 

Financiare: resurse provenite de la părinţi şi cadre didactice din Colegiul Economic   
„Octav Onicescu” Botoşani  
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Activităţi (denumire, loc, perioada, responsabili, rezultate aşteptate) 

2. Ziua responsabilităţii 
faţă de comunitate 
5 decembrie – Ziua 
Internaţională a 
Voluntariatului 
  

-Elevi ai 
Colegiului 
Economic 
„Octav 
Onicescu” 
Botoşani 
-Familii  cu 
mulţi copii din 
Botoşani şi 
din alte 
localităţi din 
judeţ 

Decembrie 
2018 

Lupu Gina 
Brânză 
Adina 
 

Creşterea 
interesului 
elevilor faţă 
de 
problemele 
din 
comunitatea  
locală 
Manifestarea 
dorinţei de a 
se implica în 
activităţi de 
voluntariat 
derulate la 
nivelul şcolii 
şi la nivel 
judeţean 

Colectă şi 
oferirea unor 
ajutoare 
familiilor cu 
mulţi copii 
din Botoşani 
şi din alte 
localităţi din 
judeţ 

3. „Dăruind, vei 
dobândi” 

-Elevi ai 
Colegiului 
Economic 
„Octav 
Onicescu” 
Botoşani 
-Colectă şi 
oferirea unor 
ajutoare 
bătrânilor din 
Căminul 
pentru 
persoane 
vârstnice 
Truşeşti 

Decembrie 
2018 

Sandu 
Liliana 
Cristina, 
Zamciuc 
Cristina, 
Lupu Gina 
  
  

-Creşterea 
interesului 
elevilor faţă 
de 
problemele 
celor 
defavorizaţi 
(bătrâni, 
bolnavi) 

Colectă şi 
oferirea unor 
ajutoare 
bătrânilor 

Nr. 
crt 

Activitatea Grup ţintă Termen Respon- 
sabil 

Rezultate Observaţii 

1. Simpozion 
“Promovarea 
documentelor 
europene si naţionale 
în domeniul 
voluntariatului” 
„Ce este 
voluntariatul. 
 Cine poate fi 
voluntar” 
„Drepturile şi 
responsabilităţile 
voluntarilor. Ce pot 
face voluntarii “ 
„De ce sa fii voluntar. 
Cine poate deveni 
voluntar. Publicaţii 
despre voluntariat “ 

- Elevi ai 
Colegiului 
Economic 
„Octav 
Onicescu” 
Botoşani 

Decembrie 
2018 

Sandu 
Liliana 
Cristina 
Zamciuc 
Cristina 
Bibl. 
Petrea 
Luminiţa 
  

Creşterea 
interesului 
elevilor faţă 
de 
problemele 
din 
comunitatea  
locală 
Înţelegerea 
responsabilit
ăţilor ce le 
revin pe 
viitor 
elevilor 

Dezbatere 
pe tema 
voluntariatul
ui 
Acţiune de 
formare în 
voluntariat 
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Evaluare 
Evaluarea internă 
Numărul de voluntarii înscrişi în proiect 
Evaluare externă:  
Feedback-ul fiecărui voluntar, jurnalul voluntarului 
Diseminare 
Diseminarea proiectului se va face în Consiliul Profesoral, pe site-ul şcolii, prin produse finale: 
pliante, afişe, fotografii, înregistrări video, panouri,etc. 
Sustenabilitate 
Valoarea voluntariatului se identifică pe două dimensiuni: dezvoltarea individuală a elevilor 
implicaţi în activităţi de voluntariat şi dezvoltarea comunităţii locale. Elevii vor dobândi 
cunoştinţe, competenţe şi abilităţi utile pe piata muncii, o oportunitate de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, cultivarea încrederii, toleranţei, stimei de sine şi a respectului pentru diversitate. 
Voluntarul poate să soluţioneze unele probleme locale prin cultivarea încrederii, solidaritate, 
toleranţă şi coeziune socială, fiind o formă de cetăţenie activă. Elevii Colegiului Economic 
„Octav Onicescu” Botoşani vor continua activităţile de voluntariat sub îndrumarea cadrelor 
didactice ale acestei unităţi de învăţământ (activităţi de ecologizare, colecte pentru persoanele în 
etate sau bolnave şi pentru familiile cu mulţi copii). 

Nr
. 

crt 

Activitatea Grup ţintă Termen Respon- 
sabil 

Rezultate Observaţii 

4. „Oferă-te voluntar! 
Schimbă ceva!” 

-Elevi ai 
Colegiului 
Economic 
„Octav 
Onicescu” 
Botoşani 
  

Decembri
e 2018 

Diriginţii -
Manifestare
a dorinţei 
de a se 
implica în 
activităţi de 
voluntariat 
derulate la 
nivelul 
şcolii 

Activităţi 
de 
igienizare 
şi ornare a 
claselor, 
servirea cu 
te, dulciuri 
şi fructe a 
copiilor 

5. Voluntar pentru un 
mediu curat 

Comunitatea 
oraşului 
Botoşani 

Martie 
2018 

Ţilică 
Florentina 
  
Sandu 
Liliana 
Cristina 

-Creşterea 
interesului 
elevilor 
pentru 
păstrarea 
unui mediu 
curat, a 
unui oraş 
curat 

Acţiune de 
ecologizare 
în oraşul 
Botoşani 

  Hristos a înviat! Membri 
defavorizaţi 
ai 
comunităţii 
oraşului 
Botoşani 

Aprilie 
2018 

Zamciuc 
Cristina 
Sandu 
Liliana 
Cristina 

-Creşterea 
interesului 
elevilor faţă 
de 
problemele 
celor 
defavorizaţi
(bătrâni, 
bolnavi) 

Colectă şi 
oferirea 
unor 
ajutoare 
bătrânilor 
şi familiilor 
cu mulţi 
copii 
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              Proiectul  educaţional “ Prietenii chimiei” 
Ing. Savastre Daniela  - Şcoala Gimnazială Nr.28, Galaţi 

Motto: 
"Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume". Mahatma Gandhi. 

ARGUMENT: 
În ultimele decenii studiul ştiinţelor capătă importanţă în dezvoltarea gândirii critice  a 

elevilor, determinând performanţe variate, identificate progresiv în perioada şcolarităţii unui 
elev. În acest context considerăm că este necesară o relansare a ştiinţelor în general, care să vină 
în sprijinul dezvoltării competențelor elevilor conforme cu noua reformă şcolară. Întrucât şcoala 
are menirea să deschidă orizontul elevilor spre valorificarea cunoaşterii, acest proiect îşi propune 
să conştientizeze elevii şi comunitatea în legătură cu posibilitatea îmbunătăţirii vieţii prin valo-
rificarea competenţelor dobândite la orele de fizică, chimie, biologie, ştiinţe. 

OBIECTIVE: 
Să trezească imaginaţia, curiozitatea ştiinţifică şi dorinţa elevilor de a afla mai mult, astfel 

încât atitudinea acestora faţă de ştiinţe să devină mai entuziastă, cât şi crearea unui nucleu 
de elevi pasionaţi de ştiinţe, cu tendinţe spre performanţă. 

Să dobândească deprinderi practice de efectuare a operaţiilor de bază în laborator şi 
dezvoltarea spiritului de observaţie, de cercetare şi în viaţa cotidiană 

Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunilor substanţelor chimice asupra propriei 
persoane şi asupra mediului înconjurător 

Atragerea şi motivarea elevilor către activităţi practice utile, plăcute şi distractive 
Formarea abilităţilor de apreciere a cunoştinţelor acumulate în viaţa cotidiană, precum şi a 

interesului pentru cunoaştere 
Să stimuleze curiozitatea şi spiritul de observație a min 100 de elevi, pentru situații şi 

fenomene din viața lor cotidiană. 
 
GRUP TINTA:  

elevii claselor preg. – IV 
elevii claselor V - VIII 

 
BENEFICIARI: 
direcţi: elevii implicaţi în activităţi 
220 elevi, cls. preg.  – cls. A IV-a 
94 elevi, cls. V - VIII 

indirecţi: profesorii care îndrumă elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect, pǎrintii, comunitatea locală 
prin familiile elevilor implicaţi în proiect  
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RESURSE UMANE: 
Coordonator proiect voluntar - 100 ore voluntariat necesare documentării, achiziţionării, 

pregătirii şi desfăşurării experimentelor. 
3 profesori – 60 ore de voluntariat/profesor 
10 prof. inv. primar – 6 ore de voluntariat /prof. înv. primar 

 
RESURSE MATERIALE ŞI SPAŢIALE: 

Laboratorul de fizică şi chimie din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.28, Galaţi şi materialele şi 
echipamentele aferente acestora. 

Cabinetul de informatică a fost utilizat pentru realizarea unui proiect intitulat „Sera 
inteligentă”. 

 
RESURSE FINANCIARE - Sponsori   
Profil de finanțator Științescu: în Galați fondul Științescu este implementat de Fundația Comu-

nitară Galați, în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi FFCR, cu susținerea do-
natorilor locali: ArcelorMittal, Damen Shipyards și Electric Navinstal. 

Fondul este realizat de către Fundația Comunitară Galați împreună cu partenerii locali.  Gran-
turile sunt acordate educatorilor, organizațiilor neguvernamentale, grupurilor de inițiativă, 
persoanelor fizice, studenților, pentru inițiative locale inovative, destinate educației în 
domeniul științelor. Sunt finanțate în primul rând proiecte care vizează creșterea interesului 
elevilor pentru științele exacte și care au că temă centrală implicarea activă a elevilor. 

DURATA PROIECTULUI: mai – noiembrie 2018  
SUSTENABILITATE 

Cu ocazia acestui proiect a fost constituit Clubul de ştiinţe cu elevii pasionați ai şcolii,  
club care își va continua activitatea și după finalizarea proiectului. Materialele achiziționate prin 
acest proiect pentru experimentele de ştiinţe organizate în şcoală, cele care nu au fost consumate 
în totalitate, vor putea fi utilizate pentru alte experimente.  

În situaţia în care se vor identifica fonduri, echipa actuală va dezvolta noi proiecte constând 
în experimente transdisciplinare de fizică, biologie, geografie, informatică îmbinate într-o manieră 
cât mai atractivă pentru elevi, pornind de la experimente simple şi mergând până la miniproiecte 
funcţionale acţionate pe baza unor „softuri” educaţionale. 

Experienţa acumulată în timpul celor şapte luni ale derulării proiectului ne va ajuta să ne 
orientam mai repede şi mai uşor în activitatea viitoare. Continuarea proiectului se va centra pe 
sugestiile primite şi pe propunerile inovatoare ale participanţilor la proiect. Pe viitor, ne propunem 
să atragem un număr cât mai mare de elevi care să participe la activităţile proiectului. 

COLABORATORI: 
BVAU  - Clubul curioşilor organizat de BVAU Galaţi, în intervalul iunie-septembrie 2018, 

membrii proiectului „Prietenii chimiei”  şi elevi ai Şcolii 28 au prezentat participanţilor din şcolile 
mediului rural şi urban experimente ştiinţifice care s-au bucurat de succes datorită faptului că s-a 
aplicat principiul co-teaching. 
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                                                                                  Îndrumător:                                             

                                                         PROF. TICULA DANIELA-IOANA 
                                          DEVA 2019 

 
 
 

PROIECT 
TITLU: 

 “BAL VENEȚIAN” 

 

 LOC DE DESFĂŞURARE:  

Arena ”Altis” din cadrul Centrului Mozaic 

  

GRUP ŢINTĂ:  

Beneficiarii direcţi sunt 24 de tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani, din Deva, 

județul Hunedoara.  

Beneficiari indirecți sunt cei care au vizionat spectacolul – concurs prilejuit de bal. 

Echipa de voluntari este formată din 30 de membri. 

 

SCOP:  

Scopul acestui proiect este petrecerea timpului liber prin activităţi specifice de divertisment, 
dezvoltarea și valorificarea competenţelor artistice într-un spectacol de tip ”Bal Venețian”. 

 

 
 

PROIECT: 
„BAL VENEȚIAN-EDUCAȚIA PENTRU VOLUNTARIAT ÎN 

RÂNDUL TINERILOR” 
 
              ŞCOALA : COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA’’ 
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OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

1. Selectarea a 24 de tineri care participă la spectacolul – concurs de tip „Bal în stil venețian”. 

2. Dezvoltarea competenţelor artistice prin activităţi specifice pregătirii, organizării şi desfășurării 

spectacolului de divertisment ”Bal Venețian”. 

3. Crearea unei atmosfere de bună dispoziţie şi de divertisment. 

   

MOTIVAŢIA PROIECTULUI:  

 

Carnavalul de la Veneţia este cel mai mare şi cel mai important festival european. Este un 

amestec foarte variat de tradiţie, distracţie, istorie şi bună-dispoziţie într-un oraş unic cu adevărat. 

Sărbătoarea venețiană atrage an de an zeci de mii de turişti din toate colţurile lumii și datează încă 

din anul 1296, când Senatul Republicii Veneţia a declarat carnavalul un eveniment important. 

Prin tradiţie, festivalul celebrează trecerea de la iarnă la primăvară, o perioadă în care totul 

pare realizabil. De aceea, pe durata lui și cei mai săraci oameni pot deveni cei mai puternici, 

purtând pe faţă măşti.  

Programul carnavalului este foarte bogat şi foarte distractiv pentru participanţii de toate 

vârstele, de la concursul pentru cea mai frumoasă mască a unui copil, ce are loc în piaţa San 

Marco, până la concerte de muzică clasică, parade cu diverse tematici sau spectacole de teatru. 

Cea mai frumoasă parte a Carnavalului este participarea miilor de oameni de pe străzi, 

care, cu această ocazie, pot simți că sunt toţi egali într-o combinaţie de diversitate şi creativitate. 

Romantismul veneţian se îmbină perfect cu costumele de epocă şi cu atmosfera ruptă parcă dintr-o 

poveste care învăluie oraşul pe perioada Carnavalului. În fiecare an, pentru mai multe zile, Veneţia 

cea de odinioară revine parcă la viaţă, oraşul este plin de mișcare şi de oameni de altadată. 

De asemenea, decorul dominat de elemente specifice venețiene plasează spectacolului pe o 

treaptă superioară, întrucât participanţii nu se întâlnesc frecvent cu o astfel de experienţă. Ter-

menul de „carnaval” este pus într-o nouă lumină, cea venețiană, în care toate elementele artistice 

se împletesc, se completează pentru a oferă beneficiarilor clipe de neuitat. Elementul surpriză, ne-

cunoscutul constituie factorul care susţine interesul participanţilor pe durata întregii activități.  

MOTIVAŢIA PROIECTULUI:  

 

Carnavalul de la Veneţia este cel mai mare şi cel mai important festival european. Este un 

amestec foarte variat de tradiţie, distracţie, istorie şi bună-dispoziţie într-un oraş unic cu adevărat. 

Sărbătoarea venețiană atrage an de an zeci de mii de turişti din toate colţurile lumii și datează încă 

din anul 1296, când Senatul Republicii Veneţia a declarat carnavalul un eveniment important.  
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Prin tradiţie, festivalul celebrează trecerea de la iarnă la primăvară, o perioadă în care 

totul pare realizabil. De aceea, pe durata lui și cei mai săraci oameni pot deveni cei mai puternici, 

purtând pe faţă măşti.  

Programul carnavalului este foarte bogat şi foarte distractiv pentru participanţii de toate 

vârstele, de la concursul pentru cea mai frumoasă mască a unui copil, ce are loc în piaţa San 

Marco, până la concerte de muzică clasică, parade cu diverse tematici sau spectacole de teatru. 

Cea mai frumoasă parte a Carnavalului este participarea miilor de oameni de pe străzi, 

care, cu această ocazie, pot simți că sunt toţi egali într-o combinaţie de diversitate şi creativitate. 

Romantismul veneţian se îmbină perfect cu costumele de epocă şi cu atmosfera ruptă parcă dintr-

o poveste care învăluie oraşul pe perioada Carnavalului. În fiecare an, pentru mai multe zile, 

Veneţia cea de odinioară revine parcă la viaţă, oraşul este plin de mișcare şi de oameni de 

altadată. 

De asemenea, decorul dominat de elemente specifice venețiene plasează spectacolului pe 

o treaptă superioară, întrucât participanţii nu se întâlnesc frecvent cu o astfel de experienţă. Ter-

menul de „carnaval” este pus într-o nouă lumină, cea venețiană, în care toate elementele artistice 

se împletesc, se completează pentru a oferă beneficiarilor clipe de neuitat. Elementul surpriză, 

necunoscutul constituie factorul care susţine interesul participanţilor pe durata întregii activități.  

ACTIVITĂŢI: 

 

Pregătire:  

- Pregătirile pentru această activitate încep prin reuniunea tuturor animatorilor/

voluntarilor în cadrul căreia se prezintă Carnavalul de la Veneția.   

- Se repartizează sarcini pentru fiecare voluntar în cadrul următoarelor echipe: decor, scenariu, 

prezentatori, probe, securitate și sonorizare.   

- Se elaborează lista cu recuzita și decorurile necesare.  

- Se selectează și se pregătesc probele pentru concursul Miss.  

- Se selectează momentele artistice dintre probe (dansuri, soliști vocali). 

- Se închiriază costumele specifice venețiene.   

- Sunt pregătite materialele necesare fiecărei probe și fiecărui moment din programul 

artistic.  

- Se stabilește  aparatura pentru sonorizare și luminile necesare.  

- Pentru stabilirea programului spectacolului concurs are loc o reuniune cu toți membrii 

echipe de animatori implicați în organizarea balului.  

- Se organizează repetiții și o repetiţie generală în ziua balului. Se pun la punct ultimele 

detalii.  
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 Sensibilizare:   

- Se realizează afişul activităţii şi se expune la un loc vizibil, fiind specificată persoana la 

care se pot face înscrierile şi plăti biletele.  

 - Se distribuie invitaţii şi se pun în vânzare bilete, astfel încât să se ştie şi numărul invitaţilor 

(pentru amenajarea locurilor în sală). 

 

Amenajare:  

- Amenajarea se realizează în dimineața spectacolului, când echipa de voluntari se reuneşte  

şi aranjează scaune, scena, decoruri și se stabilesc locurile concurenților și invitaţilor.  

- Amplificarea, sonorizarea se pregătesc cu 3 ore înainte şi sunt verificate în paralel cu 

amplasarea decorurilor (gondola, poarta de intrare, lumini și efecte speciale) 

- Se aranjează cutiile cu materialele pregătite pentru probe. 

 

PLAN DE ACTIVITATE 

 

Domeniu Timp liber organizat 

Problema Activitate de timp liber de tip spectacol concurs - Miss 

Denumire “BALUL ÎN STIL VENEȚIAN” 

Obiective 

1. Selectarea a 24 de tineri care participă la spectacolul – concurs de tip Miss în 
stil venețian. 
2. Dezvoltarea competenţelor artistice prin activităţi specifice pregătirii, 
organizării şi desfășurării spectacolului de divertisment ”Balul Bobocilor în stil 
venețian”. 
3. Crearea unei atmosfere de bună dispoziţie şi de divertisment. 

Participanţi 24 de tineri (concurenți), 30 de animatori/voluntari și 200 de spectatori 

Timp alocat 180 de minute 

Materiale 

necesare 

- specifice fiecărei probe de concurs (carton, farfurii, rigle, spumă de ras, pahare, 
zahăr, magneți, pantofi cu toc, muzică, creioane, cărți, bastoane) 
- de decor: gondola, mese, scaune, lumini, pânze de decor, portiță de intrare, 
aparate pentru efecte speciale) 
- sonorizare (microfoane, amplificator, boxe). 
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Descrierea 

activităţii 

Primirea: Patru animatori/voluntari responsabili de această parte a activităţii 
primesc şi conduc invitaţii, în ordinea sosirii, la locurile stabilite. 4 animatori 
răspund de ordinea la intrare (accesul numai pe baza listei de invitați sau a 
biletului). 
Derulare - descrierea activităţii: 
- Activitatea începe cu un moment introductiv – Într-o piață plină de oameni, sunt 
6 statui umane. Toată lumea este ocupată cu treburile ei, ca și cum am fi în Piața 
San Marco din Veneția. La un semnal muzical, Vestitorul adresează un cuvânt de 
bun venit tuturor. 
- Gondola aduce prezentatorul Carnavalului Venețian, care anunță sosirea 
Îngerului. Îngerul dă startul carnavalului. 
- Carnavalul începe cu parada costumelor. Gondolierul aduce pe rând tinerii 
concurenți. 
- 10 probe de concurs: 
Masca: se confecționează o mască venețiană. 
Dans: se testează abilitățile de dansator (vals, tango, cha-cha) 
Figaro: probă de îndemânare constând în bărbieritul partenerului. 
Cavaleria ușoară: băieții transportă pe tocuri un pahar cu apă. 
Karaoke: interpretarea unor melodii. 
Zuppa romana: este o probă de degustare a unor preparate. 
Tresoro: este o probă de îndemânare și constă în căutarea unor obiecte ascunse 
într-o cutie în zahăr. 
Ti amo: declarație de dragoste compusă din cuvinte date. 
Pas în doi: este o probă de îndemînare ce constă în transportul unor cărți pe cap 
pe o distanță dată cu efectuarea unei sarcini: fredonarea unei melodii. 
Cultură generală: perechile răspund la întrebări trase la sorți. 
- Momente artistice: ”Belli dance”, Vals vienez și Miss Piranda (parodie). 
Ritm: Ritmul este specific spectacolului concurs. Partea introductivă și parada 
costumelor este moderată. Probele de concurs au ritm alert, specific fiecărei probe 
în parte. În timpul cât juriul deliberează se prezintă momentele artistice (dans și 
parodie). 
Animație: Animaţia, la nivelul întregii seri, prinde contur chiar de la început, prin 
crearea ambianței venețiene: Piața San Marco, gondola, costumele, muzica, 
coregrafia, personajele și rolurile lor (vestitorul, gondolierul, prezentatorii, 
turiștii, statuile, îngerul). Eleganţa costumelor pe care le poartă cei implicați este 
unul din elementele hotărâtoare. Buna – dispoziţie, numele probelor și 
momentelor, interpretarea lor bilingvă (româno – italiană) sunt factori care 
contribuie decisiv la acest aspect al animaţiei. 
Final: Finalul Balului Venețian este marcat prin festivitatea de premiere a 
bobocilor și interpretarea cântecului „Adieu, mon carnaval”. După acest moment 
spectacolul se încheie și participanții sunt invitați la dans. 
Rearanjare: Materialele folosite, costumele, decorurile sunt strânse de echipa de 
animatori după spectacol. 
Analiza: Analiza activităţii „Balul în stil Venețian” se realizează prin metoda 
PSAADRAFRA. 

Rezultate 

concrete 

1. Un spectacol – concurs de tip miss și mister 
2. 180 minute de spectacol - concurs 
3. Premierea câștigătorilor : Miss, Premiul de Popularitate. 
4. 10 probe de concurs și 5 momente de divertisment. 
5. 200 de spectatori. 
6. Fotografii – David Foto (site internet). 
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REZULTATE: 

1. Un spectacol – concurs de tip miss și mister în stil venețian cu o durată de 180 minute.  

2. 10 probe de concurs și 5 momente de divertisment. 

4. Premierea câștigătorilor : Miss și Premiul de popularitate. 

5. 200 de spectatori.  

6. Fotografii – David Foto (site internet). 

EVALUAREA: 

Am utilizat diferite metode de evaluare folosind fișe de feedback, interviuri, analiza 

fotografiilor și filmelor, analiza PSAADRAFRA, … 

CONCLUZII: 

Carnavalul Venețian este o formă complexă de divertisment și se distinge prin ambianța 

desfășurării, specifică unui spectacol unic.  

1. Echipa de animatori/voluntari a pregătit, organizat şi prezentat activitatea „Balul 

venețian”, care a creat o atmosfera de carnaval, având drept model cel mai mare și mai important 

carnaval din Europa. 

2. „Balul Venețian” pune în valoare potenţialul artistic al adolescenţilor, în maniera 

specifică unui spectacol - concurs de divertisment de tip miss.  
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